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1. Indledning 
 
1.1 Baggrund for projektet 

Det er med Energiaftalen, der blev politisk vedtaget den 29. juni 2018, besluttet, at ud-
byde en ny 800-1000 MW havmøllepark med mulighed for nettilslutning fra 2. kvartal 
2024. Den nye havmøllepark placeres i Nordsøen mindst 20 km fra kysten ud for Thors-
minde, og vil blive tilsluttet det eksisterende transmissionssystem ved station Idomlund 
vest for Holstebro. 
 
Udover etablering af havvindmøller inkluderer udbuddet også etablering af ilandførings-
anlæg frem til et nyt kystnært stationsområde, der skal bestå af to stationer. Den første 
station skal etableres af koncessionsvinder. Den anden station skal etableres af Energinet 
med det primære formål at transportere strøm fra Thor Havmøllepark videre i transmis-
sionssystemet. 
 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeren sendte den 8. februar 2019 et pålæg til Energinet 
om at gennemføre forundersøgelse af området, at etablere nettilslutningsanlæg fra ky-
sten og til Idomlund, samt at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for landanlægget. 
Rapporten skal belyse miljøpåvirkninger af anlæg på land, som er nødvendige for tilslut-
ning af havmølleparken til det eksisterende transmissionsnet. Miljøkonsekvensrapporten 
skal udarbejdes og koordineres i samarbejde med Miljøstyrelsen, som er myndighed for 
miljøvurderingsprocessen. 
 
Pålægget er suppleret med detaljering og beslutning om, at der for det samlede landan-
læg skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, og for den samlede havmøllepark, inklu-
sive landanlægget, en strategisk miljøvurdering (SMV). 
 
Bygning af nyt stationsområde i det åbne land ved Volder Mark, og udvidelse af den ek-
sisterende station Idomlund kræver begge tilvejebringelse af ny kommunal planlægning 
jf. Planloven, før projekterne kan realiseres. Der er i løbet af 2021 vedtaget nyt plangrund-
lag for begge stationsområder, hvilket er sket i et tæt samarbejde med henholdsvis Lem-
vig Kommune og Holstebro Kommune, der er de relevante planmyndigheder.  
 

 

Figur 1 Den politiske beslutning om etablering af Thor Havmøllepark med krav om, at 
ilandføringsanlægget fra havmølleparken og frem til det kystnære tilslutnings-
punkt skal inkluderes i koncessionen. Koncessionsejer kommer til at bygge, eje 
og drive havmølleparken frem til tilslutningspunktet (POC, ”point of connnec-
tion”) i den nye station ved Volder Mark; mens landanlægget i øvrigt vil blive 
bygget, ejet og drevet af Energinet. 

 

POC 
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Figur 2 Skitse over forundersøgelsesområde til Thor Havmøllepark, mulige kabelruter 
og stationer. 

 
1.2 Anlæg på land 

Det samlede anlægsprojekt på land består af følgende elementer:  
 

 To eller tre parallelle nedgravede kabelsystemer fra stranden ved Tuskær nord 
for Nissum Fjord ved en lokalitet kaldet Tuskær til nye stationer ved Volder Mark 
og herfra videre til den eksisterende Idomlund station ved Holstebro. Landka-
beltracéet fra stranden over Volder Mark til Idomlund er i alt ca. 31 km langt og 
forløber fra Volder Mark i en overvejende sydøstlig retning. 

 Etablering af et nyt kystnært stationsområde ved en lokalitet benævnt Volder 
Mark, der er placeret 4,5 km fra kysten. Stationsområdet opdeles i to stationer 
– en med plads til koncessionsejers tekniske anlæg og en med plads til Energi-
nets tekniske anlæg og evt. anlæg til opsamling af landbaseret VE-produktion. 
Strømmen fra havmølleparken tilsluttes i tilslutningspunktet i Energinets sta-
tion. 

 Udvidelse af den eksisterende højspændingsstation i Idomlund ved Holstebro, 
hvor havmøllestrømmen optransformeres til 400 kV og tilsluttes det eksiste-
rende højspændingsnet. 

Ved ilandføringen bliver strømmen ført i land med enten to eller tre kabler, afhængig af 
koncessionsvinders valg af spændingsniveau. Det kan være tale om enten 220 kV eller 
275 kV-kabler. På stranden ved Tuskær knap 3 km nord for Nissum Fjord samles søkab-
lerne med landkablerne og fortsætter herfra til den nye kystnære station ved Volder 
Mark. 
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Ved ilandføring af søkabler i stranden nord for Nissum Fjord sammenmuffes søkablerne 
med to eller tre nedgravede kabelsystemer der føres parallelt til den nye kystnære station 
ved, Volder Mark. På land er der udlagt et projektområde for kabelanlægget i et ca. 300 
m bredt bælte omkring den ca. 4,5 km lange kabelstrækning fra stranden og til Volder 
Mark. 
 

 

Figur 3 Principskitse af projektområdet på land. Området til det nye kystnære stations-
område ved Volder Mark er vist i midten. Koncessionsvinder bygger den ene 
station, og Energinet bygger den anden station. Der kan blive tale om etable-
ring af 3 parallelle kabler på strækket fra ilandføring til Volder Mark. 

Der planlægges etableret ét samlet kystnært stationsområde ved Volder Mark bestå-
ende af to individuelle stationer i umiddelbar nærhed af hinanden. Koncessionsvinder 
bygger en ny station tilpasset koncessionsvinders valg af kabelkonfiguration. Stationen 
skal huse det nødvendige udstyr og fra stationen etablerer koncessionsvinder kabler til 
Energinets 220 kV-station ved Volder Mark. Energinet etablerer og driver denne station, 
som udgør tilslutningspunktet for Thor Havmøllepark. Energinets station bliver en del af 
det kollektive transmissionsnet, og vil derfor blive udlagt til også at kunne udnyttes til 
andre formål, såsom tilslutning af lokal landbaseret VE-produktion. 
 
Fra det nye stationsområde ved Volder Mark etablerer Energinet to parallelle 220 kV-
kabler frem til den eksisterende station Idomlund. Kabelstrækningen mellem Volder 
Mark og station Idomlund er ca. 25 km lang. Også på denne strækning er der udlagt et 
ca. 300 m bredt projektområde langs kabelanlægget. 
 
Den eksisterende station i Idomlund udvides med en ny 220 kV-station beliggende syd 
for den eksisterende og udvidede 400 kV-station. 
 

 

Figur 4 Projektområde (blå) på land. 31 km kabeltracé fra Ilandføring på stranden ved 
Tuskær til Idomlund ved Holstebro. Stationsområder (rød) ved Volder Mark og 
Idomlund.  
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Den præcise placering af selve kabeltracéet inden for det 300 m brede projektområde 
kan først endeligt fastlægges, når der er meddelt § 25-tilladelse og indgået aftaler med 
lodsejere. I den forbindelse vil projektområdet blive reduceret til et ca. 30-50 meter bredt 
arbejdsbælte, når lodsejeraftaler er indgået, og tracéet er fuldt optimeret i forhold til 
beskyttelse af bl.a. miljøforhold, fortidsminder, generelle lodsejerhensyn og projektøko-
nomi.  
 
Energinet forventer, at anlægsarbejdet for Energinets del af landanlægget begynder ul-
timo 2022 og er afsluttet senest 1. juni 2025. Det forventes, at anlægsarbejdet for kon-
cessionsvinders del af landanlægget tidligst starter ultimo 2023. Det forventes, at hav-
mølleparken er fuldt etableret og idriftsat senest ved udgangen af 2027. 

 
1.3 Fremtidige ejerforhold 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har besluttet, at den fremtidige koncessionsvin-
der skal bygge, eje og drive tilslutningen af havmølleparken frem til Energinets station 
ved Volder Mark. Dvs., at koncessionsvinder skal bygge, eje og drive kabelanlægget 
frem til og med deres egen station ved Volder Mark samt kabler frem til Energinets sta-
tion ved Volder Mark, hvor der er defineret et tilslutningspunkt eller et såkaldt Point of 
Connection (POC), se figur 1.  
 
Energinet skal tilsvarende bygge, eje og drive anlægget fra Energinets station ved Volder 
Mark og helt frem til og med nettilslutning på station Idomlund. 
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2. Stationsanlæg 
Etablering af Thor Havmøllepark betyder, at der opstår et afledt behov på fastlandet for 
at udvide stationskapaciteten betydeligt for, at kunne håndtere den forøgede strømpro-
duktion fra havvindmøllerne. Konkret har det den konsekvens, at det er nødvendigt at 
etablere et helt nyt stationsområde med to stationer ved Volder Mark, samt en væsent-
lig udvidelse af kapaciteten på den eksisterende Idomlund Station vest for Holstebro. 
 
Udvidelsen af stationen ved Idomlund etableres teknisk set som et åbent AIS-anlæg, 
mens de kystnære stationer ved Volder Mark etableres som GIS-anlæg, hvor selve GIS-
anlæggene bliver placeret i bygninger, øvrige tekniske installationer vil forventeligt 
kunne skærmes af. 
 
Der henvises til Appendiks 1 vedr. opbygning og indretning af stationsanlæg med grun-
dige beskrivelser af følgende elementer af anlægsarbejdet, de tekniske løsninger, tilhø-
rende komponenter og afskærmende foranstaltninger mm.:   
 

 Definition af AIS/GIS-anlæg 

 Felt 

 Samleskinne 

 Lynfangsmast 

 Kompenseringsspole 

 Transformer 

 Statcom 

 Filter 
 
2.1 Nyt kystnært stationsområde ved Volder Mark 

Der skal etableres et nyt kystnært stationsområde, bestående af to stationer i umiddelbar 
nærhed (ca. 100-250 meter) af hinanden ca. 4,5 km fra kysten. Begge stationer skal op-
bygges med den såkaldte GIS-teknologi, hvor GIS-anlæggene placeres i bygninger. Det 
samlede stationsanlæg placeres på lokaliteten kaldet Volder Mark, hvor der arbejdes med 
et bruttoprojektområde på 49 ha. Lemvig Kommune har vedtaget et kommuneplantillæg, 
der omfatter 49 ha. Der er sideløbende lokalplanlagt for et mindre delområde på 22 ha, 
som sikrer plangrundlag til stationsanlæg for Thor Havvindmøllepark. 
 

 

Figur 5 Volder Mark Stationsområde i Lemvig Kommune. Det røde område er det lo-
kalplanlagte område på 22 ha. Projektområdet til forventet kabelføring af land-
kabler er vist med blå. 
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Den vestligste station skal bygges og ejes af koncessionsvinder, som også bygger havmøl-
leparken og etablerer ilandføringsanlæg på stranden ved Tuskær. Den østlige station byg-
ges og ejes af Energinet, og skal rumme faciliteter for tilslutning af kabler fra koncession-
svinder. Der reserveres desuden plads, så det fremadrettet vil være muligt for det lokale 
netselskab at etablere 60  kV-anlæg med tilhørende stationsbygning til opsamling af land-
baseret VE-produktion fra lokalområdet med tilslutning via transformer til Energinets sta-
tion på Volder Mark Dette areal vil blive selvstændigt indhegnet og være en selvstændig 
matrikel. 
 
Koncessionsvinders og Energinets stationer planlægges bygget som selvstændige GIS-
anlæg placeret i deres respektive bygninger, og på selvstændigt indhegnede delområ-
der/matrikler. GIS står for Gas Insulated Switchgear, i daglig tale kaldet lukket anlæg, der 
består af et metalkapslet højspændingsanlæg indeholdende SF6-gas under tryk, som har 
en væsentlig højere isolationsevne end atmosfærisk luft, hvorfor GIS-anlæg fylder mindre 
end et end AIS-anlæg. 
 
Alle stationens felter med afbrydere, adskillere samt nødvendigt måleudstyr og samle-
skinner er indeholdt i selve det gastætte anlæg indendørs i bygningen. For at beskytte 
GIS-anlægget mod vind, vejr og miljø (eks. salt) huses det i en bygning, med plads til selve 
anlægget samt relæbeskyttelsesudstyr o.l. Der henvises i øvrigt til Appendiks 1 for yder-
ligere beskrivelser af de tekniske specifikationer, praktik omkring anlægsarbejdet, valg af 
komponenter mm. De to stationer forbindes via to-tre nedgravede kabelsystemer.  
 
Den præcise indføring og placering af kablerne til, fra og indenfor Volder Mark Stations-
området samt forbindelserne mellem koncessionsvinders station og Energinets station, 
skal afklares i den videre proces. Projektområdet udvides derfor i planlægningsfasen til 
en bredde på 500 m ved ind- og udførsel af kabler fra stationsområdet, og reduceres 
efterfølgende til et ca. 50 m bælte, når endelig arealdisponering af stationsområderne er 
afsluttet. 
 

 

Figur 6 Eksempel på en GIS-station placeret i en lukket bygning. 

Det lokalplanlagte område for den nye Volder Mark station er i alt 22 ha, indenfor hvor 
der skal placeres to stationer på hvert deres individuelt indhegnede område og evt. en 
separat indhegnet station til distributionsselskabet (60 kV). Placeringen af de nye stati-
onsområder ved Volder Mark er vist på oversigtskortet på Figur 7.  
 
Det samlede arealbehov til de nye GIS-stationer vil være knap 9 ha (se Figur 7). Det reste-
rende areal er tænkt som reservation til evt. fremtidige udvidelser, skærmende beplant-
ninger, nedsivning af regnvand og restområder, der henligger som natur eller som områ-
der med lavt plejeniveau. Energinets station inkluderer areal til, at stationen forventes at 



  9/41 
 

 
Dok. 19/06845-5 Til arbejdsbrug/Restricted 
 

være fremtidssikret i forhold til eventuel senere udbygning med faciliteter til mulig til-
slutning af VE fra fremtidige regionale sol/vind-anlæg eller større forbrugere med så-
kaldte ”Power-to-X” funktioner.  

 

Figur 7 Volder Mark Stationsområde – Placering af tekniske anlæg inden for stations-
området.  

Disponering af lokalplanlagt område på 21 ha med placering af de nye statio-
ner. Fra vest mod øst ses koncessionsvinders station, Energinet’s station og 
lokal 60 kV-station. Områder til håndtering af regnvand, skærmende beplant-
ning og disponibelt areal ses ligeledes. 

 
Det lokalplanlagte areal på 21 ha til det nye Volder Mark Stationsområde inkluderer plads 
til etablering af skærmende beplantninger og evt. jordvold/terrænregulering omkring sta-
tionerne for samlet set at mindske indbliksgener og visuel påvirkning af landskabet. Om-
fang og placering af disse elementer er fastlagt i Lemvig Kommunes Lokalplan 214, Se link 
20_10479925_1622109396105.pdf (plandata.dk)  
 
På Figur 8 og Figur 9 ses oversigtstegning af henholdsvis koncessionsvinders og Energi-
nets stationer på Volder Mark, med angivelse af forventede byggefelter, tekniske elemen-
ter, veje og indhegnede områder. Det samlede bebyggede areal for begge stationer for-
ventes at blive ca. 10.400 m2 med henholdsvis ca. 7.000 m2 på koncessionsvinders station 
ca. 3.400 m2 på Energinets station. Bygningerne fordeler sig på de viste byggefelter. Byg-
ningshøjden på begge stationer bliver maksimalt 14 meter. 
 

https://dokument.plandata.dk/20_10479925_1622109396105.pdf
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Figur 8 Oversigt over koncessionsvinders station på Volder Mark, med forventede 
byggefelter, tekniske elementer, interne grusveje og indhegnede område. 

 

Figur 9 Oversigt over Energinet’s station på Volder Mark, med forventede byggefel-
ter, tekniske elementer, interne grusveje og indhegnede område. 

 
Lemvig Kommune er planmyndighed for området Volder Mark, og kommunen har udar-
bejdet et samlet kommuneplantillæg for et større bruttoområde på i alt 49 ha, samt en 
tilhørende lokalplan dækkende 22 ha. Indenfor bruttoområdet. Plangrundlaget sætter 
rammer og retningslinjer for etablering og drift af stationsområdet omfattende de to 
stationer, deres indretning og arkitektoniske udtryk, byggemuligheder og ikke mindst 
påvirkning af de nærmeste omgivelser. 
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Som en del af planprocessen og den sideløbende miljøvurdering skal det sikres, at de 
nye stationsanlæg overholder gældende vejledende grænseværdier for støj i omgivel-
serne. Desuden skal den visuelle påvirkning af omgivelserne, samt risikohåndtering af 
koblingsanlæg og evt. andre oliefyldte apparater håndteres.  
 
2.2 Udvidelse af Idomlund Station 

Afledt af den forøgende strømproduktion på op til 1.000 MW fra Thor Havmøllepark op-
står et behov for etablering af en ny 220 kV-station i forbindelse med udvidelse af den 
eksisterende Idomlund Station vest for Holstebro. Udvidelsen planlægges etableret syd 
for det eksisterende transformatoranlæg, og skal opbygges med den åbne såkaldte AIS-
teknologi, der i forvejen er den teknik, der anvendes på stationen. Den nye 220 kV-station 
skal tilkobles det eksisterende 400 kV-anlæg på stationen, hvilket vil medføre en betydelig 
udbygning af det eksisterende anlægs kapacitet, som også er opbygget med AIS-
teknologi. 
 
Det totale arealbehov for stationsudvidelsen på Idomlund, inkl. hegning, skærmende be-
plantning og evt. jordvolde, afledt af Thor Havmøllepark er i alt ca. 10 ha. Efter udvidelsen 
vil Idomlund Station have en samlet udbredelse på 37,4 ha, hvoraf 8-10 ha vil fremstå 
som naturareal med minimalt plejeniveau.  
 
Udvidelsen af stationen sker bl.a. i form af etablering af en ny 220 kV-station, hvortil der 
tilsluttes de nødvendige kabler, transformere, filter og kompenseringsspoler, samt lynbe-
skyttelse i form af lynfangsmaster. Der henvises til Appendiks 1 for tekniske specifikatio-
ner, beskrivelser af anlægsarbejdet og valg af komponenter mm. for stationsanlægget.  
 
Der skal etableres en skærmende beplantning omkring stationsområdet Idomlund som 
en helhed, hvor der særligt vil være fokus på at mindske den visuelle påvirkning af pro-
jektet set fra landevejen syd for anlægget, og fra det åbne land mod vest. Mod nord og 
øst bliver anlægget afskærmet af den eksisterende station og et større skovområde Ind-
blik til den nye station vil med tiden blive begrænset, når beplantning er vokset op.  
 
Energinet er udover nærværende projekt desuden bygherre på 3 andre igangværende 
projekter, som hver især medfører behov for udvidelser af kapaciteten på Idomlund Sta-
tion.  
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Figur 10 Skitse af det samlede Idomlund Stationsområde på 37,4 ha, hvor den nye 220 
kV--station (turkisgrøn) skal bygges syd for det eksisterende stationsanlæg. 
Desuden er vist det eksisterende stationsareal med tekniske installationer, 
fremtidige luftledninger samt areal til øvrige planlagte udvidelser, herunder 
området der udlægges til natur. 

Holstebro Kommune har vedtaget ét fælles plangrundlag (kommuneplan og lokalplan), 
der rummer den samlede kendte stationsudvidelse på Idomlund. Se link 
20_10000492_1605617916097.pdf (plandata.dk) 
 
Den præcise indføring og placering af -kabelsystemerne fra Thor-projektet både til, fra og 
indenfor stationsområdet kan først i detaljer afklares endeligt senere i processen, så de 
viste løsninger skal tages med forbehold. 
 
Det nye stationsanlæg skal overholde gældende vejledende grænseværdier for støj i om-
givelserne. Alle anlæg placeres udendørs i ”fri luft”. Støjberegninger som en del af miljø-
vurderingen af lokalplanen viser, at der ikke bliver problemer med at opfylde støjkrav i 

https://dokument.plandata.dk/20_10000492_1605617916097.pdf
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omgivelserne, da nærmeste beboelse ligger ca. 700 m fra nærmeste støjkilde på statio-
nen.  
 
Det nye 220 kV-anlæg på Idomlund Station vil i udformning og fremtoning være lig det 
eksisterende anlæg, da der vælges samme type tekniske løsninger i form af felter, spoler, 
samleskinner, transformere mm. De højeste installationer vil være mastetoppen på lyn-
fangsmasterne som er ca. 30 meter. Samleskinner når en højde på ca. 11 meter, trans-
formere er ca. 11 meter, kompenseringsspoler ca. 10 meter og stationsbygningen vil 
være ca. 7 meter høj.  
 

 

Figur 11 Eksempel på en åben 220 kV AIS-station. 
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3. Kabelanlæg 
Thor Havmøllepark bliver ilandført inden for projektområdet ved Tuskær knap 3 km nord 
for Nissum Fjord med enten to eller tre parallelle kabelsystemer, afhængig af koncessi-
onsvidners valg af spændingsniveau (Der kan blive tale om 220 kV eller 275 kV-kabler. 
Direkte på stranden samles søkablerne med to eller tre landkabelsystemer og passerer 
via en underboring strandklitten, således, at nedgravning herfra kan påbegyndes og fort-
sætter herfra til den nye kystnære station ved Volder Mark. 
Koncessionsvinder og Energinet skal tilsammen nedgrave kabler på en i alt ca. 31 km lang 
strækning fra ilandføring til Idomlund Station ved Holstebro. 
 
Hovedparten af kabelstrækningen etableres ved nedgravning og udlægning med almin-
delige entreprenørmaskiner. Nedgravning er en sikker og økonomisk fordelagtig metode, 
hvor der ikke skal tages særlige hensyn til omgivelserne. Dette gælder især ved kabellæg-
ning på dyrkede landbrugsarealer, hvor nedgravning er den foretrukne anlægsmetode.  
 
I områder, hvor der bør tages særlige hensyn, er det som en grundlæggende forudsæt-
ning i dette projekt valgt, at kabellægning sker via styret underboring. Det betyder m.a.o., 
at krydsning af alle § 3-beskyttede naturområder (fx vandløb, moser, egne, heder, over-
drev) og beskyttede fortidsminder sker via styret underboring. Desuden vil passage af 
områder med større ældre bevoksninger, fredskov, vej, jernbane og anden infrastruktur 
i dette projekt også altid ske via styret underboring.  
 
Projektet har særlig fokus på at tage hensyn i områder, der er kendte levesteder eller 
potentielle levesteder for beskyttede Bilag-IV arter.  
 
Som beskrevet oven for vil der som en integreret del af projektet ske styret underboring 
ved mange typer af biotoper. Ved anlæg af kabelanlæg i det åbne land er der endvidere 
mulighed for at tilrettelægge anlægsarbejdet ift. årstiderne og at inddrage afværgetiltag, 
som fx. paddehegn. 
 
Der planlægges med et ca. 300 m bredt projektområde for kabellægning, hvor der er 
taget videst muligt hensyn til natur- og miljøforhold og andre arealrestriktioner. Bl.a. har 
Energinet ved planlægningen af kabelforløbet forsøgt at undgå krydsning af områder, 
hvor ovennævnte beskyttede Bilag IV-arter har deres levesteder.  
 
Projektområdet indsnævres til ca. 30 m i forbindelse med lodsejerforhandlingerne. Når 
kablerne er anlagt og arealerne er reetableret, vil der være et 15-22 meter bredt område 
med tinglyste arealrestriktioner. 
 
I det følgende afsnit præsenteres helt overordnet forløbet af de tre del-strækninger af 
kabelanlæg på land. De anlægstekniske forhold, samt beskrivelser af materialevalg, tek-
niske specifikationer, anlægsarbejder mv. er beskrevet i Appendiks 2.  
 
I forbindelse med den igangværende miljøkonsekvensvurdering er der udført en detalje-
ret feltundersøgelse og beskrivelse af de områder på strækningen, hvor der skal tages 
særlige anlægshensyn pga. terræn, natur, fortidsminder, jordbundsmæssige forhold, 
lodsejerkrav, tekniske anlæg eller andre arealrestriktioner. 
 
3.1 Kabel fra stranden til koncessionsvinders kystnære station ved Volder Mark 

På stranden ved Tuskær samles de to eller tre søkabler med to eller tre landkabelsyste-
mer vha. muffer, som efterfølgende tildækkes. Der sikres ud fra kendskab til de lokale 
forhold, at kabler/samlinger ikke i fremtiden vil blive synlige som følge af erosion/sand-
flugt på stranden. Energinet har udarbejdet en geoteknisk forundersøgelse for at mini-
mere konsekvenserne af ilandføringspunktet mest muligt. Rapporten vedlægges udbuds-
materialet. 
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Landkablerne udlægges under selve strandklitten på en ca. 200 m lang strækning fra 
stranden og ind i landet. Dette sker via en styret underboring, hvorved det undgås af 
grave i det beskyttede klitlandskab. På en knap 5 km strækning fra stranden, og frem til 
den kystnære station ved Volder Mark, skal der etableres to eller tre kabelsystemer, af-
hængig af koncessionsvidners valg af spændingsniveau. Der er tale om enten 220 kV eller 
275 kV-kabler. Kablerne nedgraves i ca. 1,5 m dybde.  
 

 

Figur 12 Projektområde (blå) til kabellægning fra stranden ved Tuskær og frem til det 
kystnære stationsområde Volder Mark (rød) og videre i retning mod Idomlund. 

Kabelanlægget fra strandkanten til og med den første station på stationsområdet ved 
Volder Mark skal bygges, ejes og drives af koncessionsvinder. 
 
3.2 Kabelstrækning mellem de to kystnære stationer ved Volder Mark 

Inden for selve stationsarealet ved Volder Mark forbindes de to stationer med to eller tre 
parallelle  nedgravede kabelsystemer på en strækning på 100-250 m. Kabelanlægget mel-
lem stationerne bygges, ejes og drives af koncessionsvinder. 
 
3.3 Kabelstrækning fra Volder Mark Station til Idomlund Station 

På en ca. 25 km strækning fra stationsområdet ved Volder Mark, og ind til Idomlund Sta-
tion vest for Holstebro, skal der etableres to parallelle nedgravede 220 kV-kabler, som 
skal bygges, ejes og drives af Energinet.  
 

 

Figur 13 Projektområde (blå) til kabellægning på ca. 25 km fra stationsområdet Volder 
Mark (rød) til Idomlund vest for Holstebro (rød). 
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3.4 Teknisk beskrivelse af kabelanlægget 

De tekniske forhold omkring selve etablering og nedgravning, herunder krav til anlægs-
arbejde for kabelanlægget, og de dertil anvendte materialer samt tekniske specifikatio-
ner og opbygning af kabler mv. er nærmere beskrevet i Appendiks 2, som der henvises 
til i forhold til:  
 

 Opbygning af højspændingskabler, lyslederkabler og linkbokse 

 Anlægsarbejde, herunder jordarbejde, muldafrømning, oplagspladser og køre-
veje 

 Kabeludlægning henholdsvis i gravekasser og ved underboring 

 Grundvandssænkning og krydsning af ledninger/rør/dræn/vandløb/natur  

 Arbejdets varighed, materialeforbrug og forbrug af råstoffer 

 Demontering af kabelanlæg 
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4. Overordnet tidsplan for anlægsarbejdet 
 
4.1 Energinet 

Følgende overordnede tidsplan gælder for Energinets del af landanlægget: 
 

 Anlægsarbejdet for stationerne forventes påbegyndt i 2. kvartal 2022. 
 

 Anlægsarbejdet for kabelsystemet forventes påbegyndt medio 2023. 
 

 Energinets del af anlægget forventes færdiggjort senest 1. jan 2025. 
 

 Det samlede anlæg forventes taget i brug i løbet af 2025-2027. 
 
4.2 Koncessionsvinder 

Anlægsarbejdet for koncessionsvinders del af landanlægget forventes tidligst startet i 
2023. Det forventes, at havmølleparken er fuldt etableret og idriftsat senest ved udgan-
gen af 2027. 
 

  



  18/41 
 

 
Dok. 19/06845-5 Til arbejdsbrug/Restricted 
 

5. Fravalgte alternativer 

5.1 Placering af ny kystnær station ved Høvsøre 

Forud for valget af Volder Mark som lokalitet for det nye kystnære stationsområde har 
Energinet overvejet en placering af stationen ved den eksisterende Høvsøre station, 
hvor der i udgangspunktet er tilstrækkelig plads og kun få omkringboende. Ved en nær-
mere gennemgang af området ved Høvsøre viste det sig, at der allerede i dag er betyde-
lige problemer med indtrængende overfladevand og opstigende grundvand. Lokaliteten 
blev derfor valgt fra som en fremtidssikring mod indtrængning af vand (havvand, grund-
vand og overfladevand).  
 
5.2 Ilandføring ved Vedersø Klit  

Ilandføring ved Vedersø Klit syd for Øby mellem Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord har 
været overvejet tidligere i processen, men er nu fravalgt. Denne ilandføringsmulighed 
indgik bl.a. som foreløbig ilandføring i den finscreening af havarealer til etablering af 
havmølleparker, som COWI i 2018 gennemførte for Energistyrelsen (COWI: Finscreening 
af havarealer til etablering af nye havmølleparker. For Energistyrelsen. December 2018). 
 
Fravalget af den sydlige løsning skyldes primært, at der kan opnås en væsentlig sam-
fundsøkonomisk gevinst ved ilandføring nord for Nissum Fjord, hvor den planlagte kyst-
nære station ved Volder Mark kan tjene til både ilandføring af havmøllestrøm og til net-
tilslutning af op til 400 MW solcelleanlæg og dermed understøtte op til 1.400 MW in-
stalleret VE.  
 
Den samfundsøkonomiske gevinst ved at tilslutte planlagte solcelleanlæg i Lemvig Kom-
mune til en kystnær station ved Volder Mark er opgjort til mellem 80 og 150 mio. DKK, 
idet Thor nettilslutningsanlægget tilpasses til opsamling af landbaseret VE og dermed 
reducere det samlede anlægsbehov. Det undgås desuden at belaste lodsejere med et 
en ny 150 kV-station og 25 km ny kabelstrækning. 
 
De to løsningsmuligheder er sammenlignelige på mange miljøparametre. Energinet vur-
derer, at begge løsninger vil være teknisk gennemførlige. Der er visse miljømæssige for-
dele ved den valgte nordlige løsning, som ikke berører Natura 2000-områder og heller 
ikke er nær sommerhusområder. I den valgte nordlige løsning vil færre naboer blive be-
rørt, der vil være færre vandløbskrydsninger og færre strækninger med skov, der skal 
krydses. Endvidere er der fundet en placering for en ny kystnær station, hvor indblikket 
til stationen vil være begrænset; mens en ny kystnær station i den sydlige løsning vil 
medføre flere indbliksgener pga. terrænforhold og tæthed til beboelser. Den miljømæs-
sige forskel mellem de to løsningsmuligheder er dog ikke større, end at begge løsnings-
muligheder ville kunne gennemføres med forholdsvist begrænsede miljøkonsekvenser 
til følge. 
 
Det er Energinets vurdering, at den samfundsøkonomiske gevinst ved at vælge den 
nordlige ilandføring er så væsentlig, at den mulige sydlige ilandføring ved Vedersø Klit 
ikke er et reelt alternativ. En plan- og miljøvurderingsproces med to mulige ilandførings-
punkter, hvor det ene alternativ er samfundsøkonomisk meget dårligere end det andet, 
ville betyde, at borgere, interesseorganisationer, kommuner og andre myndigheder ind-
drages i en proces, hvor valget mellem to alternativer reelt allerede er sket. Det vil give 
bekymring hos mange borgere uden en reel grund. Derfor er ilandføring ved Vedersø 
Klit fravalgt, inden der blev indsendt ansøgning om miljøvurdering. 
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Appendiks 1 – teknisk beskrivelse af stationsanlæg 

 
Dette appendiks er vedlagt Energinets projektbeskrivelse for landanlæg til Thor Havmøl-
lepark. Det indeholder en teknisk og faglig beskrivelse af de forskellige valgte løsninger i 
forhold til anlægsarbejder ved stationer indenfor projektområdet. Appendiks 1 omfatter 
også en beskrivelse af de forskellige anlægstekniske komponenter og løsninger, der fra 
Energinets side vil blive anvendt, samt en beskrivelse af, hvilke forhold der skal tages 
særligt hensyn til før, under og efter nyanlæg eller udvidelse af stationer. 
 
Typer af stationsanlæg 

Hvad er et AIS-anlæg? 

AIS står for Air Insulated Switchgear, i daglig tale kaldet et åbent anlæg. Alle afbrydere, 
adskillere, måleudstyr og samleskinner er separate komponenter, som opstilles på egne 
fundamenter og forbindes med frit hængende elektriske ledere, i samme stil som der 
anvendes på luftlinjer. 
 
Da man udnytter den atmosfæriske lufts isolationsevne, er det nødvendigt at overholde 
sikkerhedsafstande mellem de enkelte komponenter, af hensyn til person- og anlægssik-
kerhed. Sammen med et AIS-anlæg etableres en separat bygning, som indeholder egen-
forsyningsanlæg, relæbeskyttelse- og kommunikationsudstyr o.l. 
 

 

Figur 14 Eksempel på en 220 kV AIS-station (Bjæverskov) – denne station indeholder fire 
kompenseringsspoler, to linjefelter og et transformerfelt (selve transformeren 
står ved 400 kV stationen). 

Komponenter 

Et felt er en samling af afbrydere, adskillere og måleudstyr, hvorigennem højspændings-
komponenter tilsluttes til stationen i form af samleskinnerne. 
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Figur 15 Eksempel på et felt (station Endrup). 

 
En samleskinne har til formål at skabe elektrisk forbindelse mellem flere højspændings-
linjer, transformere og andre komponenter. En samleskinne består normalt af 3 stk. lange 
aluminiumsrør (et pr. fase) placeret ved siden af hinanden på bærende konstruktioner. 
Minimum højde over jorden afgøres af spændingsniveauet. 
 

 

Figur 16 Eksempel på en del af en samleskinne i en AIS-station. 

 
En lynfangsmast er en høj gitterkonstruktion i metal, der har til formål at beskytte felter 
og komponenter i en højspændingsstation mod lynnedslag. De placeres med en vis af-
stand på stationsarealet, og de er højere end de øvrige dele af højspændingsstationen. 
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Figur 17 Eksempel på en lynfangsmast placeret for enden af en samleskinne 

 
En kompenseringsspole modvirker kablernes kondensatoreffekt. Uden spolen ville denne 
kondensatoreffekt betyde, at kablerne vil forårsage en spændingsstigning over det, an-
lægget er dimensioneret til. Selve spolerne er placeret inde i en oliefyldt tank, hvor olien 
virker som elektrisk isolation og køling. En kompenseringsspole afgiver en lavfrekvent 
brummen (frekvens på 100 Hz).  
 

 

Figur 18 Viser en 220 kV-kompenseringsspole (station Bjæverskov). 

 
En transformer transformerer fra en spænding til en anden.  
Transformeren indeholder et antal spoler, som er placeret inde i en oliefyldt tank, hvor 
olien virker som elektrisk isolation og køling. En transformer afgiver en lavfrekvent brum-
men (frekvens på 100 Hz). 
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Figur 19 Eksempel på en 400/220 kV-transformer (station Bjæverskov). 

 
Generelt for oliefyldte apparater, som 400/220 kV-transformere og -kompenseringsspo-
ler: 

 Transformere og spoler er oliefyldte komponenter, og placeres derfor på et fun-
dament med et reservoir, der kan rumme hele oliemængden, således risiko for 
forurening minimeres mest muligt. Ved udendørs placering, hvor komponen-
terne er eksponeret for nedbør, afledes dette via olieudskiller. Ved eventuel læ-
kage lukker udskilleren automatisk, hvorved olien tilbageholdes i reservoiret, og 
der afgives samtidig alarm til kontrolrum hos elselskabet. Der er således i praksis 
ingen risiko for udledning til miljøet, medmindre alarmsystemet er defekt. 
Denne risiko er nærmere beskrevet i beredskabsplanen for stationerne. 

 Afhængig af lokale forhold kan de oliefyldte komponenter placeres i separate 
bygninger, udseendet af disse vil afhænge af formålet. 

 
En STATCOM bruges til spændingsregulering. 
 

 

Figur 20 Eksempel på STATCOM, på billedet er vist 3 stk. Udseende og dimensioner va-
rierer fra leverandør til leverandør. Kilde: ABB 

 
Et filter bruges til at filtrere elektrisk støj, som kan forekomme i transmissionsnettet. Er 
niveauet af den elektriske støj tilstrækkeligt højt, kan det ødelægge elektriske komponen-
ter og apparater både i transmissionsnettet og på nettet hos forbrugerne og som mod-
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foranstaltning tilsluttes om nødvendigt et filter. Udfordringer med for højt niveau af elek-
trisk støj optræder typisk i forbindelse med lange kabelsystemer, da disse kan virke som 
en resonanskreds, der forstærker et ellers uskadeligt lavt niveau af elektrisk støj. 
 

 

Figur 21 Eksempel på 150 kV-filter. I baggrunden ses felter og samleskinner (station 
Engbjerg) 

 
Hvad er et GIS-anlæg? 

GIS står for Gas Insulated Switchgear, i daglig tale kaldet lukket anlæg. Et GIS-anlæg be-
står af et kapslet højspændingsanlæg indeholdende en gas under tryk, med en høj elek-
trisk isolationsevne. For 220 kV-anlæg anvendes SF6-gas. Da SF6-gas under tryk har en 
væsentlig højere isolationsevne end atmosfærisk luft, bliver anlægget mere kompakt og 
fylder langt mindre en et end AIS-anlæg. 
 
Alle felter med afbrydere, adskillere, måleudstyr og samleskinner er indeholdt i selve an-
lægget. For at beskytte anlægget mod vind, vejr og miljø (eks. salt) huses GIS-anlægget i 
en bygning, med plads til selve anlægget samt relæbeskyttelsesudstyr o.l. 
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Figur 22 Eksempel på en bygning indeholdende et gasisoleret kompakt indendørs kob-
lingsanlæg (GIS) samt en kompenseringsspole. Ved større anlæg placeres kom-
penseringsspoler normalt i egne bygninger. 

 

 

Figur 23 Eksempel på et 220 kV GIS-anlæg med 5 felter og enkelt samleskinne (station 
Trige) 

 
Koncessionsvinders station ved Volder Mark 

 
Anlægsarbejde 

I forbindelse med detailplanlægningen af anlægsarbejde skal følgende delementer 
kunne etableres inden for ca. 5,5 ha som udgør projektområdet for koncessionshavers 
station:  
 

 Stålhegn omkring stationsområdet.  

 En mindst 10 m bred skærmende beplantning. Valg af arter og udtryk tilpasses 
lokale landskabelige og naturmæssige forhold og koordineres med øvrige anlæg 
i projektet. 

 Bygning til GIS-anlæg, relæfelter mv. 

 Bygning(er) til kompenseringsspoler og transformere 

 Evt. bygninger til filtre og STATCOM 

 Fundamenter for alle bygninger, udendørs tekniske installationer og for større 
oliefyldte komponenter med olieopsamling. 

o  Som del af fundament etableres reservoirer, der kan rumme hele olie-
mængden fra den oliefyldte komponent.  

 Adgangsveje og køreveje.  

 Kabelføringsveje mellem bygninger og højspændingsanlæg mv.  

 Sivesøer/LAR-anlæg til regnvandsafledning samt grøfter til afvanding. 

 Montering af stativer, højspændingskomponenter inkl. interne forbindelser. 

 Evt. biodiversitetsfremmende tiltag som fx insektvolde, stendynger, mindre våd-
områder, ”vild med vilje-områder” med ingen eller skånsom vedligeholdelse.  

 Formidlingsstandere/info-skilte 
 

 

Samleskinne

Felt
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Tekniske anlæg  

Etablering af 220 eller 275 kV-anlæg: 

 GIS-anlæg i ny bygning 
o 12-14 felter for tilslutning af kabler, transformere, filtre, STATCOM’s og 

kompenseringsspoler. 
o 2 stk. tværkoblingsfelter. 
o 2 stk. koblingsfelter på langs af samleskinnerne (1 stk. pr. samleskinne). 
o Dobbelt samleskinne. 

 Etablering af  
o 2-5 stk. kompenseringsspoler evt. i bygning. 
o 2 stk. STATCOM inkl. Transformere evt. i bygning. 
o 2 stk. filtre evt. i bygning 
o 3 stk. 275/220 kV-transformere  

 Lynfangsmaster (12-16) op til 25 m i højden 

 Etablering af kabler mellem bygninger og højspændingsanlæg mv.  

 Etablering af jordingsanlæg. 
 
Energinets station ved Volder Mark 

Anlægsarbejde 

I forbindelse med detailplanlægningen af anlægsarbejde skal følgende delementer 
kunne etableres inden for de ca. 3,2 ha som udgør projektområdet for Energinets sta-
tion:  
 

 Stålhegn omkring delprojektområdet.  

 En mindst 10 m bred skærmende beplantning evt. på jordvold. Valg af arter og 
udtryk tilpasses lokale landskabelige og naturmæssige forhold og koordineres 
med øvrige anlæg i projektet. 

 Bygning til GIS-anlæg, relæfelter mv. 

 Bygning(er) til kompenseringsspoler og transformere 

 Fundamenter for bygninger, alle udendørs tekniske installationer og for større 
oliefyldte komponenter med olieopsamling. 

o Som del fundament etableres reservoirer, der kan rumme hele olie-
mængden fra den oliefyldte komponent.  

 Adgangsveje og køreveje med grusbelægning.  

 Kabelføringsveje mellem bygninger og højspændingsanlæg mv.  

 Forsinkelsesbassiner til regnvandsafledning samt grøfter til afvanding.  Der vil 
ikke være udledning til recipient fra stationsområdet. 

 Montering af stativer, højspændingskomponenter inkl. interne forbindelser. 

 Evt. biodiversitetsfremmende tiltag som fx insektvolde, stendynger, mindre våd-
områder, ”vild med vilje-områder” med ingen eller skånsom vedligeholdelse.  

 Formidlingsstandere/info-skilte 
 

Tekniske anlæg  

 Etablering af 220 kV GIS-anlæg i ny bygning. GIS-anlægget etableres med: 
o 7-11 stk. 220 kV-felter til kabler, transformere og kompenseringsspole. 
o 2 stk. 220 kV-tværkoblingsfelter 
o 2 stk. 220 kV-koblingsfelter på langs af samleskinnerne (1 stk. pr. sam-

leskinne). 
o 220 kV dobbelt samleskinne. 

 1 stk. 220 kV-kompenseringsspole. 

 Etablering af jordingsanlæg 

 Lynfangsmaster (0-6) op til 25 m i højden 

 Etablering af kabler mellem bygninger og højspændingsanlæg mv.  
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I tillæg til Energinets anlæg vil der kunne opstå behov for at det lokale netselskab etable-
res en 60 kV-station til opsamling af lokal VE-produktion. Denne forventes etableret som 
indendørs AIS-anlæg. Bygningen forventes at have en maks. højde på ca. 7 m og et be-
bygget areal på ca. 300 m2. Grundarealet til 60 kV-stationen vil samlet være på ca. 2.500 
m2. Stationen forbindes til det eksisterende 60 kV-net i området samt til Energinets sta-
tion vha. kabler. 
 
Udvidelse af den eksisterende station Idomlund  

Anlægsarbejde  

 Forberedelse af det nye stationsareal inkl. stålhegn og et ikke under 10 m 
bredt beplantningsbælte. Den skærmende beplantning vil mht. til valg af arter 
og udtryk være tilpasset de lokale landskabelige og naturmæssige. 

 Etablering af adgangsvej til stationsområdet fra Ringkøbingvej. Etablering af in-
terne grusbelagte køreveje. 

 Etablering af betonfundamenter for alle tekniske installationer og for større olie-
fyldte komponenter med olieopsamling. 

o Som del fundament etableres reservoirer, der kan rumme hele olie-
mængden fra den oliefyldte komponent.  

 Etablering af en 220 kV-bygning til egenforsyning, kommunikations- og relæud-
styr. 

 Etablering af kabelføringsveje mellem bygninger mv.  

 Etablering af forsinkelsesbassiner til regnvandsafledning samt grøfter til afvan-
ding. Der vil ikke være udledning til recipient fra stationsområdet. 

 Montering af stativer, højspændingskomponenter inkl. Interne forbindelser. 

 Evt. biodiversitetsfremmende tiltag som fx insektvolde, stendynger, mindre våd-
områder, ”vild med vilje-områder” med ingen eller skånsom vedligeholdelse.  

 
Tekniske anlæg/ændringer 

Udvidelser i 400 kV-delen af stationen: 

 3 stk. nye 400 kV-transformerfelter med tilhørende 400/220 kV-transformer – 
forbindes via 220 kV-kabelsystemer til 220 kV-delen af stationen.  

 Udvidelse af 400 kV-samleskinner. 
 
Ny 220 kV-station: 

 12 stk. felter for tilslutning af kabler, transformere, filter og kompenseringsspo-
ler. 

 2 stk. tværkoblingsfelter. 

 2 stk. langskoblingsfelter (1 stk. pr. samleskinne) 

 4 stk. kompenseringsspoler. 

 1 stk. filter. 

 Dobbelt-samleskinne. 

 Etablering af jordingsanlæg. 

 Lynfangsmaster (10-12 stk.) op til 25 m i højden 
 
Muldafrømning i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser 
Inden anlægsarbejdet for stationsarealet igangsættes, skal Holstebro Museum udføre ar-
kæologiske forundersøgelser. Inden anlægsprojektets start skal Holstebro Museum have 
risikovurderet det planlagte stationsareal for arkæologiske spor. 
 
Holstebro Museum udpeger områder uden arkæologiske interesser, hvor anlægsarbejdet 
kan foretages uden yderlig forundersøgelse. Ved udpegede områder med ringe eller 
ukendte arkæologisk aktivitet, vil Holstebro Museum foretage forundersøgelserne før an-
læg af station startes. Derudover vil der være områder med særlig arkæologisk interesse, 
hvor Holstebro Museum vil foretage forundersøgelser ved gravning af søgegrøfter inden 
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anlægsarbejdet påbegyndes. Søgegrøfterne udføres forventeligt i god tid inden anlægs-
arbejdet og tildækkes typisk inden muldafrømning ved anlægsarbejdet. 
 
Anlægsarbejdernes varighed og anvendelse af maskiner til etablering og udvidelse af 

stationer 

Til etablering og udvidelse af stationsanlæggene vil der være behov for et antal entrepre-
nørmaskiner. Der er herunder angivet et skønnet omfang af antal samt typer af maskiner 
som vil blive anvendt i anlægsperioden.  
 
Der er tale om en simpel opgørelse af omfanget af transportarbejdet opdelt i hovedakti-
viteter og enhedsmængder baseret på Energinets erfaringer fra tilsvarende opgaver. Op-
gørelsen skal betragtes som overslagsmæssig med det formål at få et indtryk af en stør-
relsesorden af trafikarbejdet og driftstid ved anvendelse af entreprenørmaskiner. 
 
De angivne maskiner vil ikke nødvendigvis blive anvendt kontinuerligt igennem anlægs-
arbejdet, men kun på de tidspunkter, hvor deres tilstedeværelse er påkrævet. 
 

Tabel 1 Oversigt over forventet maskinel til anlægsarbejder samt forventet varighed 
af anlægsarbejder 

Stationsanlæg Skønnet antal og type maskiner Forventet varighed af 

anlægsarbejder 

Energinets kyst-

nære station 

1 gravemaskiner, 7 til 32 tons  

2 rendegraver / minigraver   

1 lastbil / dumper 

1 gummiged  

1 traktor med kran / lastbil med kran 

1-2 personlifte 

12 – 24 mdr. 

Aktørens kyst-

nære station 

1 gravemaskiner, 7 til 32 tons  

2 rendegraver / minigraver   

1 lastbil / dumper 

1 gummiged  

1 traktor med kran / lastbil med kran 

1-2 personlifte 

12 – 24 mdr. 

Idomlund 1 gravemaskiner, 7 til 32 tons  

2 rendegraver / minigraver   

1 lastbil / dumper 

1 gummiged  

1 traktor med kran / lastbil med kran 

1-2 personlifte 

12-24 mdr. 

 
Materialeforbrug og råstoffer 

Til etablering og udvidelse af stationsanlæggene vil der være behov for forskellige rå-
stoffer som bl.a. råjord, grus (interne vejanlæg), in-situ beton, armeringsstål, galvanise-
ret stål til apparatstativer og stationsgalger, samt traditionelle byggematerialer til GIS-
bygningerne. Desuden skal der i byggemodningsfasen håndteres råjord internt på ma-
triklerne, samt muligvis bortkøres afrømmet muldjord. Forbrug af vand og håndtering af 
spildevand mm. er endnu ikke belyst kvantitativt i projektet. Specifikke oplysninger om 
mængder kan derfor generelt først tilvejebringes lidt senere i processen, når det detal-
jerede arbejde med projektering af stationer er længere fremskredent. 
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Tabel 2 Forventet materialeforbrug og råstoffer til anlægsarbejder på transformersta-
tioner 

Stationsanlæg 

 

Materiale Mængde 

Energinets kyst-

nære station 

Råjord 

Grus (interne vejanlæg) 

Beton in-situ  

Armeringsstål 

Stål galvaniseret (apparatstativer, stationsgalger og 

lynfangsmaster) 

0 m3, intern flytning på området 

658 m3 

1.078 m3 

161 m3 

 

Aktørens kystnære 

station 

Råjord 

Grus (interne vejanlæg) 

Beton in-situ (fundamenter) 

Armeringsstål 

Stål galvaniseret (apparatstativer, stationsgalger og 

lynfangsmaster) 

0 m3, intern flytning på området 

1.958 m3 

2.710 m3 

380 m3 

9.600 kg 

Idomlund Råjord 

Grus (interne vejanlæg) 

Beton in-situ  

Armeringsstål 

Stål galvaniseret (apparatstativer, stationsgalger og 

lynfangsmaster) 

0 m3, intern flytning på området 

1.892 m3 

2.135 m3 

242 m3 

165.130 kg 

 
 
Demontering af stationer 

Den forventede levetid for stationsanlæggene er mindst 40 år. I forbindelse med de-
montering af tekniske anlæg og bygninger på stationerne vil der foregå entreprenørar-
bejde af sammenlignelig karakter og omfang som i anlægsfasen. 
 
Demontering vil ske efter de til den tid gældende regler på området og efter indhent-
ning af nedrivningstilladelse og evt. andre nødvendige tilladelser som fx miljøvurde-
ring/VVM eller hvad der er gældende af regler på dette tidspunkt. Inden nedtagning vil 
olie vil blive tømt af anlæggene – under sikring mod spild – og sendt til oparbejd-
ning/genanvendelse. Overjordiske tekniske anlæg vil blive fjernet og i videst mulige om-
fang bortskaffet til oparbejdning med henblik på genbrug. Fundamenter og befæstnin-
ger vil blive fjernet og bortskaffet til oparbejdning med henblik på genanvendelse til fx 
infrastrukturprojekter. Kabler på stationsarealet vi blive demonteret og sendt til opar-
bejdning på samme måde som kabelanlæg uden for stationsanlæggene. 
 
Tekniske anlæg inde i bygninger vil blive fjernet, før en bygning nedrives med henblik 
på, at selve bygningsmaterialerne kan oparbejdes og genbruges til fx bygningsmateriale. 
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Appendiks 2 – teknisk beskrivelse af kabelanlæg 

Dette appendiks er vedlagt Energinets projektbeskrivelse for landanlæg til Thor Havmøl-
lepark. Det rummer en teknisk og faglig beskrivelse af de forskellige valgte løsninger i 
forhold til kabellægning af landkabler indenfor projektområdet. Appendiks 2 omfatter 
også en beskrivelse af de forskellige anlægstekniske muligheder og løsninger, der fra 
Energinets side vil blive anvendt, samt en beskrivelse af, hvilke forhold der skal tages 
særligt hensyn til før, under og efter kabellægning.     
 
Teknisk beskrivelse af kabelanlægget 
Landkabelanlæggene til Thor-projektet fra stranden over Volder Mark til Idomlund består 
af enten to eller tre parallelle AC-kabelsystemer, og hvert kabelsystem ligger i en separat 
kabelgrav i 1,5 meters dybde. Hvert kabelsystem består af: 
 

 3 individuelle højspændingskabler placeret i flad forlægning (de tre faser i hvert ka-
belsystem lægges ved siden af hinanden). 

 Evt. jordledere (af hensyn til kabelsystemets design eller andre tekniske installationer 
i nærheden (behov/omfang afklares først i projekteringen)). 

 1-2 lyslederkabler i trækrør (Ø40 plastrør). 

 Dækbånd i plast. 

 Advarselsnet. 

 Tilført sand, som sikrer de optimale termiske og mekaniske egenskaber for kabelan-
lægget. 

 
Om der anvendes to eller tre parallelle kabelsystemer afhænger bl.a. af valg af spæn-
dingsniveau og vurdering af økonomisk konsekvens ved havari på et kabelsystem. På 
strækningen fra stranden til koncessionsvinders station på Volder Mark og videre til til-
slutningspunktet (POC) i Energinets station på Volder Mark, er det koncessionsvinder, der 
står for etablering af kabelanlægget. Derfor er det koncessionsvinder, som på denne 
strækning, afgør spændingsniveauet og antallet af kabelsystemer. Der kan blive tale om 
valg af enten 220 kV eller 275 kV-kabler. 
 
Højspændingskabler 
Hvert kabel består af en aluminiumsleder og alternativt kobber, omgivet af et ekstruderet 
isolationssystem af krydsbundet polyethylen (XLPE). Herefter er der lagt en skærm af kob-
ber- eller aluminiumstråde, omgivet af et lag af kvældbånd på hver side, for at begrænse 
vandindtrængning på langs af kablet i tilfælde af mekaniske skader, og som en sikring 
mod radial vandindtrængning, er der lagt en aluminiumsfolie. Den yderste kappe er af 
polyethylen (HPDE), og fungerer som mekanisk beskyttelse og evt. som elektrisk isolation 
af skærmen. 
 
Kablerne til Thor-projektet forventes at have vægt på omkring 20 kg/m, pr. fase, dvs. 60 
kg/m, da der er tale om trekablede systemer, og med en ydre diameter på cirka 120-130 
mm per fase. 
 

 
Figur 24 Eksempel på opbygning af et en-leder højspændingskabel. Et kabelsystem be-

står i et trefaset AC-system af 3 kabler – et til hver fase. 
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Højspændingskablerne leveres fra fabrikken som enkeltledere på tromler. Hver kabel-
tromle indeholder én kabellængde, der forventes at blive på mellem 1.200 –1.600 m pr.
tromle og har en samlet vægt på 25-35 tons.

Lyslederkabler
Sammen med højspændingskablerne udlægges lyslederkabler, som bl.a. anvendes til
kommunikation mellem stationerne, temperaturovervågning og fejlsøgning. Lyslederkab-
ler ligger i samme kabelgrav som højspændingskablerne.

Der vil være behov for at etablere en brønd til samling af lyslederkablerne –forventet for
hver 5-6 km på kabelstrækningen. Fiberbrøndene bliver standard Energinet-design, med
en størrelse på 800 mm x 400 mm x 900 mm (LxBxH) med 40 t dæksel i terræn. Fiber-
brøndene etableres fortrinsvist i forbindelse med samlinger af højspændingskablet og i
nærheden af vej/skel.

Linkbokse
Ved nogle eller evt. alle kabelmuffer er det nødvendigt at installere linkbokse, som inde-
holder udstyr til jording af kabelskærmene og evt. tilhørende overspændingsafledere.
Disse linkbokse skal kunne tilgås for regelmæssige eftersyn og i forbindelse med evt. fejl-
søgning på kabelanlægget.

For at kunne tilgå disse linkbokse, vil de blive placeret i nedgravede brøndringe, som er
lukket af med et brønddæksel. Der må maksimalt være 10 m fra kabelmuffen til linkbok-
sen. De steder, hvor der vil være behov for at nedgrave brøndringe, tilstræbes der, at
disse placeres tæt på veje, levende hegn eller lign. for at undgå gener for de respektive
lodsejere samt at opnå nemme tilgangsforhold. Hvis brøndene kan placeres i skel, vil
dækslet i de fleste tilfælde blive ført til terræn, og de øverste 30 cm af brøndringen samt
brønddækslet være synlige over jorden.

Anlægsarbejdet ved etablering af kabelanlæg
Kablerne vil blive placeret i én kabelgrav for hvert kabelsystem. I anlægsfasen vil der være
behov for et arbejdsbælte omkring kabeltraceet på ca. 28-30 m. På strækninger, hvor der
udlægges tre parallelle kabelsystemer vil der være behov for et arbejdsbælte på ca. 45
m.

Figur 25 Eksempel på arbejdsareal under etablering af dobbelt kabeltracé

På enkelte kortere strækninger, hvor der er særlige udfordringer i forhold til terræn, be-
skyttet natur og lign., kan arbejdsarealet reduceres på helt korte strækninger ved at flytte
jorden langs ruten, og på længere stræk f.eks., ved at råjord placeres op ad muldjord - se
skitse herunder.
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Figur 26 Viser arbejdsbredden under etablering af ét kabelsystem.

Efter etablering af kablet vil der være et servitutbælte på op til 15 m ved 2 kabler og op
til 22 m ved 3 kabler, som dækker alle kabelsystemer. Servitutarealet kan endvidere øges
under særlige forhold eks. ved dybe underboringer.

Jordarbejde
Kabelforbindelsen etableres fortrinsvist ved nedgravning. For at mindske strukturskader
og ændringer i jordlagenes lagdeling, separeres muldjord og råjord efter princippet:
Muldjord på muldjord og råjord på råjord. Se princip-tegning ovenfor.

Der graves parallelle kabelrender med en indbyrdes centerafstand på cirka 8 m. Først
rømmes muldjorden af ved brug af gravemaskine, der hvor begge kabelrender skal graves
ned. Muldjorden lægges i depot langs arbejdsbæltet og danner grænse for arbejdsbæltet
til begge sider. Der udlægges derefter et kørespor mellem kabelrenderne med kørepla-
der, uden muldafrømning, hvor det findes nødvendigt, til brug for de maskiner og perso-
nale, som forestår arbejdet.

Indenfor arbejdsbæltet graves der kabelrender, som er ca. 1,5 m dybe og ca. 2,1 m brede
øverst, og ca. 1,2 m i bunden. Den opgravede råjord placeres over mod og langs med
muldjordsdepotet således, at det sikres, at råjord og muldjord ikke blandes sammen. På
Figur 25 og Figur 26er vist, hvordan arbejdsbæltet disponeres. På Figur 27 ses et tværsnit
af en kabelgrav.

I bunden af kabelgraven lægges et ca. 10 cm komprimeret sandlag bestående af bakke-
sand, hvorpå kablet udtrækkes og udlægges. Efter at kabler og lyslederrør er placeret i
kabelgraven, dækkes disse med 20 cm komprimeret sand. Sandet forventes at kunne le-
veres fra lokale grusgrave, og det placeres i sanddepoter langs tracéet, hvorfra det hentes
løbende. Sandet transporteres og udlægges med særlige sandudlægningsvogne.

Sandet over og under kablerne skal være af en særlig sammensætning af forskellige
kornstørrelser for at give en god komprimering og veldefineret varmeafledning fra kab-
lerne. Det er bl.a. evnen til at slippe af med varmen til omgivelserne, der bestemmer
kabelforbindelsens evne til at overføre strøm. Der anvendes ca. 500-600 m3 sand pr. ca.
1.500 m kabelgrav.

Over de 20 cm sand lægges der et kraftigt rødt dækbånd i plast til mekanisk beskyttelse
af kablet, og omkring 75 cm under det færdige terræn lægges der et advarselsnet, begge
med tekst, som angiver ejerskab af kabler, kontaktoplysninger mv.
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Figur 27 Tværsnit af standard kabelgrav ved flad forlægning.

Figur 28 Eksempel på arbejdsbælte med afrømmet rå- og muldjord samt køreplader.
Bemærk, at dette er et tracé med et kabelsystem.

Råjorden fyldes tilbage og komprimeres for at undgå luftlommer omkring kablet, og til
sidst lukkes kabelgraven med muldjord. Der er meget lidt overskudsjord i forbindelse med
anlægsarbejdet, og det vil efterfølgende blive fordelt ud over tracéet.

Fra anlægsarbejdet på den enkelte matrikel, for den enkelte delstrækning, startes op, til
den er endelig retableret, skal det forventes, at der går mellem 3-5 uger afhængig af om
der er underboringer eller muffesamlinger. Reetablering af arbejdsarealer med mange
markdræn kan forlænge anlægsperioden på disse ejendomme.

Efter anlægget er færdigt, vil det være omfattet af et 15 m bredt servitutbelagt bælte (22
m ved 3 kabler), der skal tinglyses på de berørte ejendomme. I det servitutbelagte bælte
må der ikke opføres bebyggelse eller etableres beplantning med dybdegående rødder.
Ordinær landbrugsmæssig dyrkningsaktivitet kan udføres, dog må jorden ikke bearbejdes
dybere end 60 cm. Andre påtænkte aktiviteter, herunder grubning, må kun iværksættes
efter aftale med kabelejeren.
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Muldafrømning i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser 
Inden anlægsarbejdet for kabeltracéet igangsættes, skal Holstebro Museum udføre ar-
kæologiske forundersøgelser, samt have risikovurderet det planlagte kabeltracé for ar-
kæologiske spor. 
 
Holstebro Museum udpeger områder uden arkæologiske interesser, hvor anlægsarbejdet 
kan foretages uden yderlig forundersøgelse. Ved udpegede områder med ringe eller 
ukendte arkæologisk aktivitet, vil Holstebro Museum foretage forundersøgelserne ved at 
lade anlægsarbejdets muldafrømning foregå 6-8 uger før anlægning af kabler. Derudover 
vil der være områder med særlig arkæologisk interesse, hvor Holstebro Museum vil fore-
tage forundersøgelser ved gravning af søgegrøfter inden anlægsarbejdet påbegyndes. Sø-
gegrøfterne udføres i god tid inden anlægsarbejdet, og tildækkes typisk inden 
muldafrømning ved anlægsarbejdet. 
 
Kabeludlægning 
Kabeludlægning foregår ved, at kabeltromlerne transporteres i en specialfremstillet ka-
belvogn, der kører tromlen ud til kabelgraven. Det spil, som skal trække kablerne ud, pla-
ceres i den modsatte ende af kabelgraven, og spilwiren trækkes hen til den første kabel-
tromle, derefter trækkes kablerne ud enkeltvist. Kablet trækkes ud i kabelgraven på ka-
belruller, så kabelkappen ikke bliver beskadiget. Udtrækning omkring sving udføres ved 
hjælp af specielle hjørneruller for at kablets mindste tilladelige bøjningsradius overhol-
des, og for at sikre kablet mod at glide op ad skarpe kanter. Efter kabeludtrækningen 
placeres kablet i graven.  
 
Udtrækning af 1 kabellængde varer ca. 3-4 timer. Sammen med kablerne trækkes der ét 
eller to tomrør (d = 40 mm) med ud. Senere kan der blæses lyslederkabler ind i disse rør. 
Lyslederinstallationerne følger kabeltracéet. 
 

 
Figur 29 Eksempel på en kabelgrav lige efter udtrækning af kabler. 
 
Gravekasse 
Der er udviklet en alternative metode til nedlægning af kabler med gravekasse, som evt. 
kan blive aktuel i dette projekt. Princippet i kabelnedlægningen er stort set det samme 
som ved beskrivelsen af anlægsaktiviteterne, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Den 
væsentligste forskel er, at kablerne først udlægges, hvorefter de nedgraves løbende gen-
nem en specialudviklet gravekasse (se Figur 30). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



  34/41 
 

 
Dok. 19/06845-5 Til arbejdsbrug/Restricted 
 

 

Figur 30 Kabellægning med gravekasse. 

 
Opbygning 
Gravekassens opbygning består af to dele. I den forreste del føres højspændingskabler og 
lyslederrør ned i kabelgraven, og styres på plads, således at højspændingskabler og lysle-
derrør placeres med den ønskede indbyrdes afstand. Den bagerste del består overordnet 
set af en sandkasse, der sikrer, at der opnås den krævede sandopfyldning omkring høj-
spændingskabler og lyslederrør. 
 
Arbejdsgang 
Arbejdsgangen ved anvendelse af gravekassen foregår ved, at muldlaget først afrømmes 
i den ønskede arbejdsbredde. Herefter udtrækkes kablerne mellem kørevejen og det af-
rømmede muldlag. Selve kabelgraven udgraves herefter i 4-5 meters stræk med profil-
skovl, der løbende placerer råjorden langs muldjorden for at sikre, at råjord og muldjord 
ikke sammenblandes. Herefter trækkes gravekassen igennem den 4-5 meter opgravede 
kabelgrav, hvorved højspændingskabler og lyslederrør placeres og tildækkes med sand 
og plastdækplader i én og samme arbejdsgang. Umiddelbart efter gravekassen, føres rå-
jorden løbende tilbage i kabelgraven, og der udlægges et tyndt advarselsnet samtidigt 
med, at kabelgraven komprimeres ved tryk fra gravemaskinens bælter. Afslutningsvist 
udlægges den afrømmede muldjord, og hele arbejdsarealet retableres. 
 
Fordele og ulemper ved gravekasse 
Ved anvendelse af gravekassen, udgraves og tildækkes kabelgraven løbende i modsæt-
ning til den åbentstående grav. Ligeledes er en væsentlig forskel, at kablerne udlægges 
ovenpå jorden for derefter at blive ført ned i kabelgraven. Gravekassen er således ikke så 
”sårbar” over for områder med høj grundvandsstand, som metoden med åbentstående 
grav er, fordi kabelgraven kun er åben over en kort afstand i kort tid. I langt de fleste 
tilfælde ses der ikke behov for tørholdelse af kabelgraven ved anvendelse af gravekasse. 
Grundvandssænkning etableres dog ved muffegrave, hvor de enkelte kabelender sam-
menføres.  
 
Grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand sker kun efter forudgående 
tilladelse fra kommunen. Tilladelsen er fulgt af en række vilkår, der skal følges, for at sikre 
minimal påvirkning og risiko for de nærmeste omgivelser.   
 
En ulempe ved gravekassen er, at kablerne ligger frit tilgængeligt i længere tid, hvilket 
øger risikoen for udefrakommende skade samt at det ikke er muligt med visuel inspektion 
af kablerne i deres endelige position. Yderligere er metoden ikke optimal i områder med 
mange dræn. Hvorvidt der anvendes gravekasse eller kabelsystemet etableres på traditi-
onel vis, vil først blive afgjort når der er indkøbt graveentreprenør til opgaven. 
 
Muffearbejde 
For hver kabellængde (1.200-1.600 m) skal kablerne muffes sammen. Dette arbejde kræ-
ver kontrollerede omgivelser og udføres i et montagehus typisk af en standard 20-fods 
container. Arbejdsperioden for muffearbejdet til en muffegruppe, dvs. samling af 3 kab-
ler, er ca. 1 uge. 
 
Muffearbejdet opstartes umiddelbart efter, at kablerne på begge sider af muffegraven er 
udtrukket. Selve samlingen af kablerne med muffer giver ikke anledning til installationer 
over terræn, da installationerne vil være nedgravet i samme dybde som kablerne på re-
sten af ruten. Omkring muffegruppen vil der være et forøget arbejdsareal for at gøre 
plads til muffehuse, materiale- og værttøjscontainere, velfærdsfaciliteter samt parkering. 
En principskitse, dog uden arbejdsareal, er vist herunder. 
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Figur 31 Forøget udgravning ved muffegrupper

For at udnytte kablerne bedst (dvs. minimere strømtabet), krydskobles kabelskærmene i
muffesamlingerne. Selve krydsningen foretages i linkbokse, som beskrevet tidligere. Disse
kan være ført til terræn.

Figur 32 Montagecontainer placeret over en muffesamling.

Oplagspladser
Der er behov for at etablere et antal oplagspladser i nærområdet ved et kabeltracé. Der
er dels tale om depotpladser og dels om tromledepoter. Depotpladser er 250-2.500 m²
og anvendes hovedsageligt til oplagring af sand, der skal bruges som fyld i kabelgraven.
Depotpladserne kan også bruges til parkering af entreprenørmaskiner, som anvendes til
arbejdet langs kabeltracéet. Det forventes, at der vil blive behov for en oplagsplads ca.
hver 3 –5 km på kabelstrækningen.

Tromledepoter anvendes til opmagasinering af kabeltromler med højspændingskabler og
evt. andet kabeltilbehør. Der etableres typisk et tromledepot for hver ca. 2-3 km kabel-
tracé. Da kabeltromler er meget tunge, vægten af en kabeltromle kan være op til 35 tons,
foregår transporten på blokvognskøretøjer, som ikke er terrængående og har stor ven-
deradius. Derfor stilles der øgede krav til underlag og adgangsforhold, hvor tromleplad-
serne indrettes.
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Både depotpladser og tromledepoter vil blive etableret i umiddelbar nærhed af kabelru-
ten, f.eks. på dyrkede arealer. Medmindre eksisterende egnede områder findes, vil plad-
serne blive etableret ved at udlægge køreplader uden muldafrømning, for at mindske 
risikoen for strukturskader. Oplagspladser som skal anvendes i en periode længere end 6 
uger kræver normalt forudgående landzonetilladelse fra kommunen. 
 

 
Figur 33 Eksempel på tromledepot. 
 
Midlertidige køreveje 
Ud over det arbejdsspor, der bliver etableret langs kabelgraven, vil der være behov for at 
benytte et antal midlertidige køreveje for at få adgang til kabeltracéet fra eksisterende 
veje. Disse kørespor anvendes til transport af kabeltromler, sandfyld, materiel mv. Ved 
alle køreveje udlægges køreplader, og arealerne retableres efterfølgende. Kørepladerne 
transporteres på og udlægges af lastbil. 
 
Grundvandssænkning 
På strækninger med højt grundvandsspejl sænkes grundvandet midlertidigt f.eks. ved en 
forudgående nedpløjning af et plastdræn under kabelgraven (ca. 2,0 m under terræn). 
Plastdrænet tilsluttes en række pumper placeret langs kabelgraven med passende af-
stand. Når kablerne er lagt, lukkes plastdrænet, så det ikke længere bliver benyttet. 
 
Hvis der er tale om en mere lokal forekomst af vandrige jordlag, foretages oppumpningen 
evt. via et sugespids-anlæg direkte i kabelgraven. For begge metoder gælder, at det op-
pumpede vand ikke må ledes direkte til søer eller vandløb, da der kan ske sedimentspred-
ning, som skader vandmiljøet. 
 
Det oppumpede vand håndteres efter de lokale myndigheders anvisning. Den foretrukne 
metode vil være at lede det ud over det åbne terræn, til passiv nedsivning efter aftale 
med lodsejeren og den ansvarlige miljømyndighed. Langs kabeltracéet er der tale om helt 
lokale grundvandssænkninger af meget begrænset varighed (op til en uge). Ved muffe-
samlinger på kablerne kan der være tale om grundvandssænkninger på op til 10 dages 
varighed. Den samtidige nedsivning betyder, at en eventuel sænkningstragt er lille og helt 
lokal og derfor ikke kan påvirke nærliggende våde naturområder. 
 
Grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand vil kun ske kun efter forud-
gående tilladelse fra hhv. Lemvig eller Holstebro Kommune. Tilladelsen vil være fulgt af 
en række vilkår for at sikre minimal påvirkning og risiko for de nærmeste omgivelser.  
 
Okker 
Der kan indenfor projektområdet være okkerpotentielle områder, og grundvandssænk-
ning indenfor disse arealer kan medføre udvaskning af okker til nærliggende vandområ-
der. Der bliver udtaget jordbundsprøver i okkerpotentielle områder inden igangsættelse 
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af anlægsarbejderne for bl.a. at afdække okkerkoncentrationen i området, og at den vi-
dere håndtering aftales i samarbejde med de pågældende kommuner. Hvordan anlægs-
arbejdet planlægges i de okkerpotentielle områder i det konkrete projekt, bliver uddy-
bende behandlet i Miljøkonsekvensrapporten.  
 
Kabellægning ved underboring 
Det er en projektforudsætning i dette projekt, at alle områder, hvor der bør vises særlige 
hensyn, passeres vha. styret underboring. Listen er ikke udtømmende, men underboring 
vil blive anvendt ved krydsning af alle § 3-beskyttede naturområder (søer, vandløb, mo-
ser, rigkær, enge, overdrev, hede), levesteder for sårbare bilag IV-arter, områder med 
ældre beplantninger, fredskov, befæstede vej, jernbane, fortidsminder (fx diger og grav-
høje o.l.). Ligeledes kan der være lokale forhold, hvor det af anlægstekniske årsager vil 
være hensigtsmæssigt at udlægning sker ved styret underboring.  
 
Underboring sker med boregrej, som kræver etablering af en arbejdsplads på ca. 100 m² 
per system i den ene ende af underboringen, samt en plads til samling af rør i den anden 
ende af underboringen, som afhænger af boringens længde. Ved længere eller vanskelige 
underboringer kan arbejdsarealet skulle øges, eksempelvis ved underboringen af strand-
klitten ved Tuskjær. 
 
Underboring sker ved, at der bores fra den ene side, under det, der ønskes krydset, og 
ved tilbageføring af borehovedet trækkes et plastforingsrør med til hvert kabel. I forbin-
delse med kabeludtrækningen trækkes kabler igennem foringsrøret. Foringsrøret fyldes 
efterfølgende med bentonit af hensyn til varmeafledning fra kablerne. Et typisk foringsrør 
har en ydre diameter på 250 mm. Normalt er underboringer mellem 15-300 meters 
længde. I særlige situationer kan længere strækninger dog underbores.  
 
Jordbundsforholdene kan være afgørende for, om underboring kan udføres. For at fast-
lægge et boreprofil kan der udtages enkelte jordbundsprøver typisk med håndbor. For-
undersøgelserne skal medvirke til en sikker gennemførelse af underboringen og mindske 
risikoen for blowouts, dvs., at bentonit siver op igennem de jordlagene til det terræn, 
som boringen føres under. 
 
Underboring er generelt set en meget sikker metode til at krydse under forhindringer og 
områder der skal beskyttes, uden de påvirkes at borearbejdet. Der er dog en begrænset 
risiko for såkaldte blow-out, hvor boremudder med evt. additiv presses ud i det omgi-
vende miljø med en påvirkning heraf til følge. Energinet har udarbejdet en generel be-
redskabsplan, der skal følges af entreprenøren i forbindelse med planlægning og udfø-
relse af alle underboringer. Planen beskriver de tiltag der skal gøres for at minimere risi-
koen for blow-out, samt en række beskrivelser at påkrævende handlinger, der skal iværk-
sættes hvis der sker blow-out. Formålet med beredskabsplanen er at reducere risiko, 
samt være forberedt på at minimere konsekvenserne for omgivelser, hvis uheldet allige-
vel skulle ske, selvom alle forholdsregler er fulgt. 
 
En del af de forebyggende foranstaltninger som er beskrevet i beredskabsplanen er, at 
underboring af vandløb altid skal ske minimum 1 m under regulativmæssige fastsatte 
bundkote. I tilfælde af, at den aktuelle bundkote af vandløbet er lavere (=vandløbet er 
dybere) end regulativet foreskriver, skal der bores mindst 1 m under faktiske bundkote. 
Dette sker for at minimere risiko for blow-out mest muligt. Den faktiske bundkote i vand-
løbet indmåles ved påbegyndelse af anlægsarbejdet og dybden for styret underboring 
fastlægges konkret i forhold til denne. 
 
Afhængig af de lokale forhold kan det være nødvendigt at tilsætte additiver til bentonit-
ten. Additiverne fastlægges af den entreprenør der fortager underboringen på baggrund 
af udførte forundersøgelser af blandt andet jordbundsforholdene. Energinet stiller krav 
om at der alene anvendes additiver, som miljøstyrelsen har accepteret brugen af. Ønsker 
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entreprenør at anvende produkter, kræver det selvstændig tilladelse fra miljøbeskyttel-
seslovens § 19. 
 
Krydsning af fremmede lednings- og røranlæg 
Kabelanlæggets krydsning af fremmede ledninger eller rør udføres på forskellige måder, 
alt efter hvad det er, som skal krydses, og hvilke krav den givne ledningsejer har til kryds-
ninger. Den enkleste metode er frigravning og understøtning af den krydsede ledning, 
hvor kabelanlægget kan udtrækkes under. En anden mulighed er frigravning af den kryd-
sede ledning og udlægning af trækrør til kabelanlægget, hvorefter den krydsede ledning 
kan tildækkes før udtrækning af kabelanlægget. Den mest omfattende krydsningsmetode 
er styret underboring, som fortrinsvist benyttes, hvis der er tale om krydsning af større 
lednings- eller røranlæg. 
 
Drænede arealer 
Drænede arealer, der berøres af anlægsarbejdet reetableres som beskrevet i Energinets 
interne vejledning ”Teknisk beskrivelse af drænretablering_Version6" (dok nr. 
13/93347/82). Hvis enkelte dræn krydses, samles disse med et fast rør over kabelgraven. 
Ved større drænsystemer reetableres drænsystemet efter anvisninger fra en drænkon-
sulent og de tekniske bestemmelser. Generelt sker der ingen ændringer af grundvands-
spejlet i forbindelse med anlægsarbejdets drænretableringer.  
 
Anlægsarbejdernes varighed og anvendelse af maskiner til kabellægning 
Til etablering af kabelanlægget vil der være behov for et antal entreprenørmaskiner. Der 
er herunder angivet et skønnet omfang af antal samt typer af maskiner, som vil blive an-
vendt i anlægsperioden. Der er tale om en simpel opgørelse af omfanget af transportar-
bejdet opdelt i hovedaktiviteter og enhedsmængder baseret på Energinets erfaringer fra 
tilsvarende opgaver.  
 
 

Tracé Skønnet antal og type maskiner Forventet varighed af 
anlægsarbejder 

 5 stk. gravemaskiner, 7 til 32 tons  
4 stk. rendegravere  
4 stk. traktorer  
4 pladsbiler  
1 lastbil  
1 gummiged  
2 underboringsmaskiner  
3-4 sandvogne 
1 blokvogn  
1 slamsuger 
3-5 lastbiler for udlægning af køreplader 
1 trækspil 
3 blokvogne til levering af kabeltromler på 
depoter langs tracéet 
2-3 lastbiler til levering af sand på depo-
ter langs tracéet 

9 mdr. 

Tabel 3 Anslået anvendelse af maskiner og anlægsarbejders varighed ved kabellæg-
ning af to kabelsystemer. 

Materialeforbrug og råstoffer 
Materialemængden for aluminium til kabelanlægget anslås at være: Tracelængde: 1 km 
pr. leder X 3 = 3 km leder. Tværsnit i leder: 2.000 mm2. Samlet mængde aluminium i ka-
belanlæg: 6,08 ton/fase km X 3 fase km = 19 ton. 
 



  39/41 
 

 
Dok. 19/06845-5 Til arbejdsbrug/Restricted 
 

Der anvendes sand til kabelgrav, bentonit og en begrænset mængde vand til underbo-
ringer, brændstof til drift af maskiner samt i mindre mængder råstoffer til fremstilling af 
diverse andre materialer, som medgår i anlægsfasen. Der vil være begrænset mængde 
byggeaffald og overskudsjord, som vil håndteres efter gældende regler.  
 
Ved underboringer kan det være nødvendigt at anvende additiver til bentonit. Der vil i 
givet fald blive indhentet dispensation fra Miljøbeskyttelseslovens § 19 til anvendelse af 
specifikke additiver. Additiver skal vælges ud fra en liste over godkendte produkter. For-
ventes at blive en del af vilkårene i §25-tilladelsen fra Miljøstyrelsen. 
 
Anlægsperioden for kabellægningen forventes at være i 2023-2024. 
 
Demontering af kabelsystemer (generel beskrivelse) 
Den forventede levetid for XLPE-kabelsystemer er mindst 40 år og kabelsystemer skrot-
tes, når isoleringen er nedbrudt. I forbindelse med demontering af kabelsystemer vil der 
foregå anlægsarbejde af sammenlignelig karakter og omfang som i anlægsfasen.  
 
Der vil være behov for et arbejdsareal på ca. 30-45 meter langs med kabeltracéet, hvor 
råjord, muldjord og sand fra kabelgraven adskilles. Der etableres kørevej langs kabelren-
den ved hjælp af køreplader, hvis det er nødvendigt. 
 
Herefter opgraves kablerne, og så afskæres de i passende længder, således at de kan blive 
transporteret fra arbejdsområdet til en oparbejdningsanstalt. Kablerne er opbygget af 
faste materialer, såsom plast og metaller, og indeholder derfor ikke flydende materialer, 
som ved eks. olie-isolerede kabler. Der er derfor ingen kendt forureningsmæssig risiko 
ved opgravning af kabelsystemet.  
 
Kablerne kan genbruges i miljøgodkendte anlæg. Metallet frigøres til genbrug, og plast-
isolationen fjernes fra metaller ved afskæring. Plastmaterialet kan findeles og genbruges. 
De steder, hvor kabelsystemet er etableret ved en styret underboring, kan kablerne træk-
kes tilbage ud af underboringen, og rørene vil herefter blive fyldt med bentonit og for-
seglet. 
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Appendiks 3 – Ordliste/ordforklaring 
 

 Arbejdsareal: 
Areal, som anvendes under udførelse af et anlægsarbejde, men som ikke ind-
går i det færdige areal. 
 

 Arbejdsbælte: 
Det samlede arbejdsareal i anlægsfasen. 
 

 Bentonit: 
Bentonit er en ler-art, der anvendes som boremudder ved underboringer, samt 
til at sikre en god varmeafledning i underboringsrøret. 
 

 Blow-out: 
Når boremudder skyder ukontrolleret op til overfladen i forbindelse med an-
lægsarbejdet med underboringerne. 
 

 Depotpladser: 
De anvendes hovedsageligt til oplagring af rent sand, der skal bruges som 
sandfyld i kabelgraven. Depotpladserne kan også bruges til parkering af entre-
prenørmaskiner, som anvendes til arbejdet langs kabeltracéet. 
 

 Demontering: 
Fjernelse af anlæg. Det kan være master, luftledninger og nedbrydning af fun-
damenter. 
 

 Kompenseringsspole:  
Modvirker kablernes kondensatoreffekt. Uden spolen ville denne kondensator-
effekt betyde, at kablerne vil forårsage en spændingsstigning over det, anlægget 
er dimensioneret til. Selve spolerne er placeret inde i en oliefyldt tank, hvor olien 
virker som elektrisk isolation og køling. En kompenseringsspole afgiver en lav-
frekvent brummen (frekvens på 100 Hz).  

 Ledere: 
De strømførende tråde i et luftlednings- eller kabelsystem.  
 

 Montagecontainer: 
Samling af kabler og montagen af mufferne sker i en montagecontainer, som af 
størrelse minder om en lukket transportcontainer, kendt fra skibs- og last-
vognstrafik. 
 

 Oplagspladser: 
Et areal, der er afsat til opmagasinering af materiale. Eks. tromler med kabler, 
o.l. Der er dels tale om depotpladser og dels om tromlepladser. Tromledepoter 
anvendes til opmagasinering af kabeltromler med højspændingskabler. Der 
etableres typisk et tromledepot for hver ca. 2-3 km kabeltracé, således at hvert 
depot indeholder det antal kabeltromler, som kræves til at lægge to kabel-
længder. 
 

 Projektområde: 
Det område, der anmeldes til etablering af projektet.  
Inden for projektområdet kan den endelige placering af kabelsystemer ændres 
under detailprojekteringen og forhandling med lodsejere efter en afsluttet 
VVM-undersøgelse. 
 

 Servitutbælte (deklarationsbælte):  
Et areal under en luftledningsforbindelse eller omkring et kabel, hvor der vil 
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være anvendelsesbegrænsninger i driftsfasen. Det er typisk forbud mod at 
etablere bebyggelse og beplantning, som kan skade anlægget eller forhindre 
vedligeholdelse. 
Arealet tinglyses, så der ikke kan iværksættes noget, der kan forhindre adgan-
gen til kabelanlægget eller være til gene for eftersyn, reparation eller vedlige-
holdelse. 
 

 Styret underboring: 
Ved hjælp af en styret underboring er det muligt at styre et borehoved, i en 
forudbestemt dybde, uden opgravning. Styret underboring foregår mellem to 
gravede huller. Disse huller anvendes senere til opsamling af boremudder 
(bentonit).  
Først bores det styrede borehoved igennem den planlagte strækning til modta-
gerhullet. Her påmonteres ”REAMEREN” og den nye ledning. Herefter trækkes 
”REAMEREN” og røret tilbage til starthullet. Under tilbagetrækning udvider 
”REAMEREN” det forborede borehul til den ønskede dimension.  
Styret underboring anvendes, hvor normale graveforhold er vanskelige eller 
uhensigtsmæssige. 
 

 Transformerstation: 
På transformerstationen transformeres der mellem forskellige spændingsni-
veauer, f.eks. fra 400 kV til 220 kV og fra 220 kV til 60 kV. 
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1 Indledning  

[Rapporten er opdateret med kortlægning foretaget i 2021, afsnit 2.3, 2.4 og 5 

er nye] 

Thor Havvindmøllepark placeres 20 km ud for kysten ved Thorsminde på Jyl-

lands vestkyst ud for Nissum Fjord.  

Havvindmølleparken kommer til at bestå af et anlæg på havet (havvindmøller, 

transformerplatform og eksportkabler) og et anlæg på land (nedgravede land-

kabler og to højspændingsstationer). Projektets landanlæg er beliggende i Lem-

vig og Holstebro kommuner.  

Strømmen fra parken vil blive ført i land med søkabler ved Tuskær på Jyllands 

vestkyst nord for Nissum Fjord, hvorfra nedgravede landkabler vil føre strøm-

men frem til højspændingsnettet ved Idomlund. Landanlægget/kabeltracéet 

fremgår af Figur 1.  

Inden for kabeltracéet for landanlægget findes arealer, der er beskyttede jf.  § 3 

i Naturbeskyttelsesloven (naturtyper som vandløb, moser, enge og heder), po-

tentielle levesteder for beskyttede arter, herunder rødlistede arter og bilag IV-

arter (arter opført på Habitatdirektivets bilag IV), samt flere beskyttede diger.  

I juni og september 2020 er der gennemført feltbesigtigelse af kabeltracéet, 

med henblik på at kortlægge naturindholdet i projektområdet. Derudover er der 

lavet en feltbesigtigelse i august 2021 for at kortlægge om der fandtes flager-

musegnede træer i kabeltracéet og kystskrænten ved Tuskjær blev undersøgt 

for markfirben.  

Denne naturkortlægningsrapport beskriver de eksisterende forhold indenfor den 

planlagte ledningskorridor for det nye landanlæg for Thor Havvindmøllepark. 

Rapporten udgør en baggrundsrapport for miljøkonsekvensvurderingen, der ud-

arbejdes for projektet, og vil således danne grundlag for vurderingerne af på-

virkningen på § 3-beskyttet natur, beskyttede diger, bilag IV-arter og rødlistede 

arter. 
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Figur 1 Kabeltracéet fra ledningens ilandføringspunkt til stationsområdet ved Vol-

der Mark i vest og Idomlund højspændingsstation i øst. Kabeltracéet er ca. 

25 km lang. 

2 Metode 

2.1 Indledende kortlægning for feltarbejde i 2020 

Der er foretaget en indledende indsamling af eksisterende og tilgængelig viden 

om naturinteresser indenfor kabeltracéet, baseret på data fra Danmarks Miljø-

portal, Naturbasen og DOF-basen. 

Lokaliteter med naturinteresser, der evt. skal besigtiges, er udvalgt på baggrund 

af artsregistreringer, forekomst af § 3-områder, fredede områder, levende hegn, 

vandløb, skov og krat, Natura 2000-områder, mulige levesteder for bilag IV-

arter som vandsamlinger og gamle træer. Alle § 3-beskyttede naturområder, 

alle arealer med fredskov og alle beskyttede jord- og stendiger indenfor kabel-

tracéet er således medtaget. Dertil kommer arealer med skov/krat og lysåben 

natur, der er identificeret ud fra luftfotos. Sidstnævnte er udpeget med særligt 

henblik på evt. forekomst af beskyttede arter eller udpeget, da de potentielt kan 

indeholde uregistreret natur, som evt. bør beskyttes.  Der er udpeget i alt 109 

lokaliteter med naturinteresser indenfor kabeltracéet. 

Der er foretaget en vurdering af, hvilke af de 109 lokaliteter, der skal besigtiges, 

og hvilke lokaliteter, der kan udelades. Lokaliteter er enten udeladt, fordi der fo-

religger nyere (områder er besigtiget indenfor de seneste 3 år) overvågnings-

data fra disse lokaliteter (gælder 9 lokaliteter), eller fordi det er usandsynligt, at 

ledningsføringen vil komme til at ligge indenfor lokaliteten.  
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Ud af de 109 udvalgte lokaliteter er 78 besigtiget i sommeren 2020. Nedenfor 

ses en oversigt over de besigtigede lokaliteter:   

›  9 Diger  

› 11 Enge   

› 4 Heder  

› 9 Moser  

› 3 Overdrev  

› 1 Kystklit 

› 16 Vandhuller (søer)  

› 18 Skov/krat (både fredskov og andre skove) 

› 3 Vandløb  

› 4 Andet (lysåbent natur/krat)  

11 af disse lokaliteter er først besigtiget 2. september af hensyn til det ynglende 

storkepar (hvid stork) i området. Storkene forlod området ved månedsskiftet au-

gust-september.  

2.2 Feltarbejde juni 2020 

Feltarbejdet blev gennemført i juni og september 2020. For de § 3-beskyttede 

områder blev feltundersøgelsen udført som basisregistreringer efter de tekniske 

anvisninger fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet 

(Fredshavn, Nygaard, & Ejrnæs, 2018). Ved feltundersøgelserne er der benyttet 

de relevante feltskemaer for hhv. mose, eng, overdrev og hede. Basisregistre-

ringen omfatter en afgrænsning af arealet, bestemmelse af hovednaturtypen 

(evt. undertyper) og registrering af strukturindikatorerne. Der er registreret de 

plantearter, der var til stede på hele arealet ved besigtigelsen. Derudover er ar-

ter af padder, der er truffet under besigtigelserne så vidt muligt artsbestemt.  

Der er gennemført paddeundersøgelser i 16 vandhuller i overensstemmelse med 

de tekniske anvisninger for paddeundersøgelser (Søgaard, Johansson, & 

Fredshavn, 2017). For hvert vandhul er der fisket efter haletudser i 30 minutter. 

Derudover blev vegetation i og langs bredden af vandhullet, samt øvrige indika-

torer til vurdering af levested og tilstand registreret.  

Det blev undersøgt 9 diger. Ved besigtigelse af digerne er højden af diget esti-

meret, og der er lavet artsregistrering af de mest dominerende eller interessante 

arter på diget. Der blev foretaget en vurdering af, om digerne kan udgøre et eg-

net levested for beskyttede arter (bilag IV-arter), herunder markfirben. 
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For lokaliteter med skov/krat og lysåben natur, der ikke er omfattet af § 3, er 

der udarbejdet en artsliste og en kort beskrivelse af områderne. Det samme er 

gældende for de undersøgte vandløb. Derudover er områdernes egnethed som 

levesteder for beskyttede arter vurderet, f.eks. hvorvidt der forekommer ældre 

træer, der kan være flagermusegnede i skovområderne.  

I forbindelse med feltarbejdet er der samtidig foretaget indledende vurderinger 

af hvilke hensyn til beskyttet natur, der skal tages ved fastlæggelse af den frem-

tidige ledningsføring.   

2.3 Indledende kortlægning for feltarbejde i 2021 

Flagermus 

Der er foretaget en indledende skriveborsanalyse for at finde områder med 

træer der potentielt er egnede for flagermus. Der er benyttet ortofotos fra Dan-

marks Arealinformation samt skråfotos fra Styrelsen for Dataforsyning og Effek-

tivisering. Strækningen langs kabeltracéet blev undersøgt således at der identifi-

ceredes steder hvor kabeltracéet krydser områder med træer eller bevæger sig 

indenfor 25 meter af et område med træer, idet bredden af arbejdsbæltet bliver 

op til 50 m. Ud fra ortofoto og skråfotos er det vurderet om det kan udelukkes 

at træerne er potentielt egnet for flagermus eller ej. Yngre træer og små træer 

er screenet fra, dette skyldes at træer der potentielt er flagermusegnede, skal 

have hulheder (f.eks. spættehuller eller skader) løs bark der er store nok til at 

flagermus kan opholde sig i dem, men ikke så store at de opfanger regn eller er 

let tilgængelige for rovdyr. Spættehuller og skader på træerne ses kun på større 

og/eller ældre træer. Ud fra skriveborskortlægningen fandt vi 83 områder med 

træer hvor det ud fra luftfoto ikke kan udelukkes at de er potentielt flagermus-

egnede træer, de fleste af dem i levende hegn. Disse 83 områder blev besøgt i 

felten i august 2021 og træerne på lokaliteterne blev efterset for spættehuller, 

hulheder og løs bark i egnet størrelse.  

Birkemus 

Der blev desuden lavet en undersøgelse af birkemusegnede områder. Ved hjælp 

af ortofotos fra Danmarks Arealinformation samt skråfotos fra Styrelsen for Da-

taforsyning og Effektivisering blev området omkring kabeltracéet undersøgt. 

Områder der opfylder kravene til birkemus blev noteret. Områderne skal have et 

tæt dække af urter og græs og ofte ligge tæt på enten en å eller sø. Desuden 

blev der identificeret mulige spredningskorridorer og fødesøgningsområder for 

birkemus fra egnede områder. Birkemus bevæger sig sjældent langt fra sin rede 

og i Projekt Birkemus var den længste afsøgning for nye potentielle områder fo-

retaget under 100 m fra allerede kendt egnet område af musen (Møller, Asbirk, 

Baagøe, Håkansson, & Jensen, 2011). Derfor blev fødesøgningsområder og kor-

ridorer givet en længde på 100 m fra egnet område. Det er kendt at birkemus 

kan benytte marker i drift til fødesøgning. Dette sker dog oftest i efteråret, hvor 

anden bevoksning end monokultur er opvokset på marken og skaber et dække 

(Møller, Asbirk, Baagøe, Håkansson, & Jensen, 2011). Det er ikke kendt at de 

bruger nåleskovsområder til fødesøgning. Der blev i alt funder 11 birkemuseg-

nede eller potentielt birkemusegnede områder samt 12 korridorer/fødesøgnings-

områder langs tracéet. 
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2.4 Feltarbejde august-september 2021 

Feltarbejdet blev udført i august-september 2021. De 83 lokaliteter med potenti-

elt flagermusegnede træer blev besøgt og efterset for spættehuller, hulheder og 

løs bark. På hver lokalitet blev det registreret hvor evt. flagermusegnede træer 

befandt sig på lokaliteten samt hvorfor de blev vurderet til egnede. Derudover 

blev der taget billeder af træerne, der blev vurderet til egnede.  

Derudover blev der i 2021 lavet en eftersøgning af markfirben i det kystnære 

område ved Tuskjær som underbores i forbindelse med at landkablet skal kobles 

til søkablet. Den tekniske anvisning for overvågningsmetode af markfirben blev 

fulgt (Therkildsen, Søgaard, & Adrados, 2019). 

Lokaliteten for feltundersøgelsen for markfirben ved kysten nær Sønderby Gårde 

blev besøgt d. 20/08-2021. Området blev eftersøgt i en time (10:00-11:00) og 

de mest egnede steder på området blev særligt undersøgt. Temperaturen lå in-

denfor det anbefalede interval på 15-22 °C, idet der var 16 °C. Der var på da-

gen delvist skyet og en vind på 6 m/s fra nordvest.  

3 Lokaliteter for feltundersøgelse 2020 

I de følgende underafsnit er hver af de 78 lokaliteter besigtiget i 2020 gennem-

gået. For de lokaliteter, der er besigtiget af kommunerne indenfor de seneste tre 

år, er der ligeledes lavet en beskrivelse baseret på feltrapporten. På Figur 2 

fremgår kabeltracéet, og de lokaliteter der er/skal besigtiges i sommeren 2020. 

Hvert underafsnit (og dermed lokalitet) indeholder følgende:  

› Kort beskrivelse af lokaliteten.  

› Særlige, sjældne og/eller fredede arter. 

› Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen.  

› Foto(s). 
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Figur 2 Kabeltracéet (blå) og de lokaliteter der skal undersøges i forbindelse med 

projektet.  

Klitrække mellem Krondal Skalkhøj grøft og stranden 

Lokaliteten består af en enkelt klitrække af typen "hvid klit" mellem strand og 

dyrket land, lokaliteten er tydeligt næringspåvirket og næsten uden tegn på na-

turlig dynamik i form af vindbrud. Vegetationen består primært af et tæt dække 

af sandhjælme. Derudover er der en del strandfladbælg, der er en to-stjerneart. 

På østsiden falder klitten stejlt ned mod en dyb grøft (001V). Området er poten-

tielt egnet for markfirben. Der blev dog ikke observeret markfirben under besig-

tigelsen, selv om der var optimale vejrforhold. Områdets naturtilstand er vurde-

ret at være moderat. 

Nedenstående Figur 3 viser foto fra lokaliteten. 
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Figur 3 Foto fra klitrækken mellem Krondal Skalkhøj grøft og stranden. På østsiden 

falder klitten stejlt ned mod grøften. 

Krondal Skalkhøj grøft, 001V 

Vandløbet ligger nær havet, bag den inderste klitrække. Vandløbet ligger meget 

dybt nedgravet (ca. 5 m) og har stejle brinker. Vandløbet har sandbund med en 

smule forekomst af vandplanter, herunder gul iris, grenet pindsvineknop, sump-

forglemmigej, sideskærm og vejbred skeblad. Der er under besigtigelsen obser-

veret enkelte, ikke artsbestemte haletudser på lokaliteten. Klitrækken vest for 

vandløbet er potentielt habitat for markfirben, men arten er ikke observeret i 

området. Lokaliteten genbesøges ultimo august 2020 med henblik på at efter-

søge markfirben ultimo august 2020. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Nedstående Figur 4 viser et foto fra lokaliteten. 
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Figur 4 Foto fra lokaliteten 001V. Vandløbets dybe profil samt skygge fra klitræk-

ken mod vest, betyder, at vegetationen i vandløbet er meget sparsom. 

Dige langs Tuskærvej, 002D 

Diget er ca. 0,75-1,0 m højt, vegetationen er domineret af græsser med fore-

komst af urter. Størstedelen af diget er omkranset af dyrkede marker. Der er 

ikke fundet særlige, sjældne eller fredede arter. Diget vurderes ikke at være eg-

net levested for bilag IV-arter. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Nedstående Figur 5 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 5 Foto fra lokaliteten 002D. Diget er næringspåvirket og domineret af græs-

ser. 

 

Overdrev langs Torsmindevej, 003O 

Langt overdrev der er beliggende mellem dyrket landbrugsareal og en større 

vej. Overdrevet ligger hævet flere meter over det omkringliggende terræn, og 

har formentlig fungeret som dige. Jordbunden er sandet, og der er udbredt fore-

komst af blomstrende urter og lave græsser. Det meste af overdrevet er i god 

tilstand, med et mindre areal ud mod vejen der er næringspåvirket og i moderat 

tilstand. Det flade stykke ned til vejen er grundvandspåvirket med vegetation, 

der har karakter af fersk eng og rigkær.  

På overdrevet er der blandt andet fundet sandstar, vellugtende gulaks, tidlig 

dværgbunke og blåhat. På det grundvandspåvirkede areal findes mængder af 

trævlekrone og majgøgeurt. Majgøgeurt er en af Danmarks fredede orkideer.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Det er kun den nordligste del af diget, der er beliggende indenfor kabeltracéet. 

Denne del bør dog udgås med ledningen, ved enten at føre ledningen udenom 

lokaliteten eller ved at lave en styret underboring.   

Nedstående Figur 6, Figur 7 og Figur 8 viser fotos fra lokaliteten.  
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Figur 6 Foto fra lokaliteten 003O. Overdrevet (diget) der strækker sig langs vejen. 

Vegetationen er lav og rig på blomstrende urter. 

 

Figur 7 Foto fra lokaliteten 003O. På fotoet ses det hvordan overdrevet flader ud. 

På det nederste flade stykke ud mod vejen er der grundvandspåvirket med 

forekomst af trævlekrone og majgøgeurt.  

 



 

 

     

 12  NATURKORTLÆGNINGSRAPPORT FOR LANDANLÆG THOR HAVMØLLEPARK 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A133430-project/Shared Documents/03 Project documents/04 - Miljøkonsekvensvurdering/Naturkortlægning/A133430-MKV-003-

Naturkortlægningsrapport1.docx 

 

Figur 8  Foto fra lokaliteten 003O. Majgøgeurt i vejkanten.  

 

Eng syd for Øster Vrå/Vester Vrå, 004E 

Engen er næringsrig og primært domineret af kulturgræsser (kultureng). Engen 

er i ringe tilstand, og omgivet af dyrkede arealer. Størstedelen af engområdet er 

indhegnet og græsses af får, på nær et mindre areal i spidsen af området, hvor 

der er vådere, men ikke mere artsrigt. Der er ikke fundet særlige, sjældne eller 

fredede arter.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Nedstående Figur 9 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 9 Foto fra lokaliteten 004E. Lokaliteten domineres af kulturgræsser. 

  

Eng sydøst for Øster Vrå/Vester Vrå, 005E 

Meget fin våd eng, som er domineret af star og lave urter. Vegetationen er ge-

nerelt lav og arealet virker grundvandspåvirket. Engen er forholdsvis nærings-

fattig og i god tilstand. Engområdet afvandes af en grøft langs den østlige 

grænse. Det er kun et mindre areal, der ligger indenfor kabeltracéet (det nord-

ligste, smalle stykke). Dette område udgøres af kultureng, og har ikke samme 

gode tilstand som det resterende areal. Der er registreret skrubtudse og flere in-

divider af butsnudet frø under besigtigelsen. Begge disse arter af padder er fre-

det i Danmark. Derudover er der blandt andet observeret trævlekrone, djævels-

bid, engkarse, kragefod, smalblade kæruld, kærranunkel og flere arter af star, 

herunder; almindelig-, grå-, hare-, hirse-, næb-, stjerne- og toradet star.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ledningen bør ikke føres igennem lokaliteten i områder, hvor denne har god na-

turtilstand. 

Nedstående Figur 10 og Figur 11 viser fotos fra lokaliteten.  
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Figur 10 Foto fra lokaliteten 005E. Udsigt over den fine del af engområdet. 

 

 

Figur 11 Foto fra lokaliteten 005E. Her ses nærbilleder af vegetationen på lokalite-

ten. Til venstre trævlekrone og til højre smalbladet kæruld.  

 

Vandhul sydøst for Øster Vrå/Vester Vrå, 006S 

Lokaliteten består af et større vandhul, som er opdelt i to mindre arealer, der 

hænger sammen med en lavvandet kanal/grøft dog stadig sammenhængende. 

Tagrør dominerer hele vejen rundt om vandhullet, men ind imellem findes plet-

vis fin vegetation af blandt andet sideskærm, vandskræppe, frøbid, kær-snerre, 
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engviol, trævlekrone, grå star og næbstar. Vandhullet ligger sammen med et be-

skyttet engareal og et beskyttet vandløb. Der blev ikke fanget haletudser ved 

besigtigelsen. Lodsejer oplyser dog, at der er forekomst af haletudser i den lille 

del af vandhullet, og forekomst af fisk i den store del.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen. En meget lille del af vandhullet er beliggende indenfor kabeltracéet. 

Nedstående Figur 12 og Figur 13 viser fotos fra lokaliteten.  

 

Figur 12 Foto fra lokaliteten 006S. Det mindre vandhul, der udgør den vestlige del 

af lokaliteten. 
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Figur 13 Fotos fra lokaliteten 006S. Det lange smalle vandhul der udgør lokalitetens 

østlige del.   

 

Tilløb til Ramme Å øst for Øster Vrå/Vester Vrå, 007V 

Vandløbet er forbundet med vandhullet 006S. Vandløbet har grøftlignende ka-

rakter og er okkerpåvirket på den øverste del af den undersøgte strækning. 

Vandløbet ligger ca. 1,5 m under terræn og har en lav vandstand. Der står en 

del tagrør i vandløbet, og lysindfaldet til vandløbet er derfor meget begrænset. 

Der er under besigtigelsen fundet butsnudet frø langs med vandløbet. Butsnudet 

frø er fredet i Danmark.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Nedstående Figur 14 viser et foto fra lokaliteten.  

 



 

 

     

NATURKORTLÆGNINGSRAPPORT FOR LANDANLÆG THOR HAVMØLLEPARK  17  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133430-project/Shared Documents/03 Project documents/04 - Miljøkonsekvensvurdering/Naturkortlægning/A133430-MKV-003-

Naturkortlægningsrapport1.docx 

 

 

Figur 14 Foto fra lokaliteten 007V. Vandløbet er groet til i tagrør. 

 

Mose syd for Vibshedevej, 009M  

Lokaliteten er slået sammen med vandhullet 010S, som ved besigtigelsen viste 

sig at være tilgroet uden egentlig vandflade. Mosen består af fugtige kratpartier 

og arealer med rørsump, domineret af tagrør. Mosen har ringe tilstand. Der går 

en grøft langs lokalitetens grænse, som er oprenset meget grundigt. Det er kun 

den nordlige del af mosen der er besigtiget. Ved besigtigelsen blev der observe-

ret friske spor af bæver, både opgang fra grøften og fældede træer. Bæver er en 

bilag IV-art. Blandt plantearterne er der blandt andet fundet duskfredløs, gul iris 

og vandskræppe på arealet.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Det er kun en mindre del af mosen, der er beliggende indenfor ledningstracéet. 

Da der er forekomst af bæver på arealet, bør ledningen føres udenom mosen.  

Nedstående Figur 15 og Figur 16 viser fotos fra lokaliteten.  
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Figur 15 Foto fra lokaliteten 009M. Mosen nordlige del er omgivet af dyrket mark, 

og tilgroet i pil. 

 

Figur 16  Foto fra lokaliteten 009M. Bæveren bruger den oprensede grøft som trans-

portvej rundt i mosen, og bevæger sig fra grøften op på de tilstødende 

arealer. 
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Mindre moseområde i forbindelse med krat, syd for Vibshedevej, 011M 

Mosen er besigtiget af Lemvig kommune d. 7. september 2018. Arealet har ud-

bredt/veludviklet forekomst af ensartede bestande af høje græsser og høje næ-

ringskrævende stauder. Der er ingen forekomst af trykvandspåvirket bund eller 

vegetation domineret af bredbladede urter og halvgræsser. Der er registreret 

enkelte positive fugtigbundsarter som blågrøn star, smalbladet mangeløv og 

kærdueurt. Naturtilstanden er vurderet at være ringe.  

Mosen ligger i umiddelbar forbindelse med mosen 012SK.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Om muligt bør ledningen føres uden om disse lokaliteter. 

Skov/krat syd for Vibshedevej, 012SK 

Artsrigt og fugtigt pilekrat som ligger langs en § 3-beskyttet mose (011M) mod 

vest og med dyrkede landbrugsarealer mod øst. I pilekrattet er der dødt ved, og 

nogle steder står der vand på terræn. Der er blandt andet fundet fjerbregne og 

bredbladet mangeløv. Der er under besigtigelsen fundet spor af vildt (fald fra 

krondyr). 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ledningen bør føres udenom denne lokalitet.  

Nedstående Figur 17 viser et foto fra lokaliteten.  

 

 

Figur 17 Foto fra lokaliteten 012SK. 
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Lysåbent område, hestefold ved Vibshedevej 4, 013X 

Området består af et indhegnet og lysåbent areal, som afgræsses med heste. 

Lodsejer oplyser, at dræn på området med den lysåbne natur er faldet sammen. 

Marken er tør med partier af fugtige krat på dele af arealet. Derudover er der på 

lokaliteten arealer med læhegn i nordlig og østlig retning, bestående af mange 

forskellige vedplanter. Læhegnet fungerer sandsynligvis som ledelinje for flager-

mus. Lodsejer oplyser, at der er forekomst af stor vandsalamander (bilag IV art) 

i deres havedam indenfor området. Derudover blev der ved besigtigelsen regi-

streret flere voksne individer af butsnudet frø, som er fredet i Danmark. På Na-

turbasen er der registreret ubestemte individer af flagermus i området. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ledningen kan med fordel placeres syd for arealet, da der er behov for at lede 

den igennem korridorens sydligste del længere mod øst, i forbindelse med loka-

litet 015M.  

Nedstående Figur 18 viser et foto fra lokaliteten.  

 

Figur 18 Foto fra lokaliteten 013X. Fotoet viser det lysåbne, indhegnede areal.  

 

Mose langs Ramme Å ved Vibshedevej 4, 015M 

Lokaliteten er meget varierende i naturindhold og tilstand. Der findes et mindre 

areal med karakter af overdrev/tidvis våd eng i området syd for vandhullet. Her 

findes blandt andet arter som mælkeurt, plettet gøgeurt, djævelsbid, hundeviol 

og vellugtende gulaks. Dette område ligger op til dyrkede landbrugsarealer, men 

afgrænses af en dyb grøft. Det lille areal med overdrev/tidvis våd eng har høj 

naturtilstand. På arealerne mod nord og vest (omkring og nord for vandhullet) 

findes fugtige partier med pilekrat. Her er arealet grundvandspåvirket, der er 
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artsrigt og arealet har høj til god naturtilstand. Mod øst er arealet næringspåvir-

ket eng, med monokultur af rørgræs og forekomst af bjørneklo. Her har området 

ringe naturtilstand.  

 

Der er fundet mange og friske spor bæver på arealet. Der er ligeledes fundet 

spor af odder (ekskrementer) på arealerne langs vandløbet. Begge arter er regi-

streret på habitatdirektivets bilag IV. Der er observeret spor af vildt. Der blev 

under besigtigelsen derudover fundet plettet gøgeurt, som er en af Danmarks 

fredede orkideer.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Det anbefales, at ledningen anlægges i den sydligste del af korridoren, hvor om-

rådet er artsfattigt og domineret af rørgræs. Ledningen kan graves igennem 

dette areal, uden at berøre og påvirke arealer med natur i god eller høj naturtil-

stand. Dog vil det være fordelagtigt, hvis ledningen underbores arealet i forbin-

delse med krydsning af vandløbet, der løber langs mosens østlige grænse.  

Nedstående Figur 19 og Figur 20 viser fotos fra lokaliteten.  

 

Figur 19 Foto fra lokaliteten 015M. Foto fra områdets fugtige pilekrat.  
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Figur 20  Foto fra lokaliteten 015M. Til venstre ses friske gnavespor fra bæver og til 

højre plettet gøgeurt fra lokaliteten.  

 

Vandhul øst for Vibshedevej 4, 016S 

Lille vandhul med stor dækning af hvid nykkerose. Der er meget lidt fri vand-

flade. Langs brinken forekommer blandt andet frøbid, vandskræppe, kærsnerre, 

gul iris, smalbladet mangeløv og grå star. Lodsejer oplyser, at der er skaller, 

aborre og gedder i vandhullet, og at vandhullet formentlig er en gammel tørve-

grav. Der blev fundet flere voksne individer af butsnudet frø under besigtigelsen. 

Butsnudet frø er fredet i Danmark. Derudover er der indenfor nærområdet (are-

alerne omkring vandhullet) fundet spor af både odder og bæver, som er listet på 

habitatdirektivets bilag IV.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Det anbefales, at ledningen placeres som beskrevet under lokalitet 015M, så den 

løber syd for lokaliteten og ikke krydser under eller igennem. 

Nedstående Figur 21 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 21 Foto fra lokaliteten 016S. 

 

Ramme Å øst for Vibshedevej 4, 017V 

Vandløbet har høje, stejle brinker og er meget kanaliseret på den undersøgte 

strækning. Vandløbet er omkring 4 m bredt, og der er ingen variation i bredde 

og dybde. Langs landløbet forekommer blandt andet sideskærm, tagrør og gre-

net pindsvineknop. Der var tydelige opgange fra både odder og bæver på vand-

løbets brinker. Begge arter er listet på habitatdirektivets bilag IV. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen, men da der er tale om et forholdsvist stort vandløb, er det muligvis mest 

hensigtsmæssigt at krydse det ved styret underboring. 

Nedstående Figur 22 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 22 Foto fra lokaliteten 017V.  

 

Mose øst for Hestehave, 019M 

Mosen består af et fugtigt pilekrat i god til moderat tilstand. Krattet er artsrigt, 

med blandt andet angelik, sump-forglemmigej, gul iris, bredbladet mangeløv og 

fjerbregne. Der er mindre arealer, hvor der står vand på terræn. Der er under 

besigtigelsen af lokaliteten fundet voksne individer at butsnudet frø, som er fre-

det i Danmark.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Det er udelukkende den nordligste del af mosen, der ligger indenfor kabeltra-

céet. Mosen bør dog undgås med ledningen for ikke at påvirke og berøre arealer 

med god naturtilstand.  

Nedstående Figur 23 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 23 Foto fra lokaliteten 019M. Nedbrudte pilebuske skaber lysåbne partier i 

krattet. 

 

Dige øst for Hestehave, 020D 

Diget er ca. 1 m højt og ligger næsten i niveau med det omkringliggende ter-

ræn. Diget er artsfattigt og domineret af græsser og næringskrævende urter. 

Der er ikke registreret nogen særlige, sjældne og/eller fredede arter i forbin-

delse med besigtigelsen, og diget vurderes ikke at udgøre et egnet levested for 

bilag IV-arter.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Nedstående Figur 24 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 24 Foto fra lokaliteten 020D. 

 

Vandhul sydvest for Volder, 021S 

Vandhullet er omgivet af dyrkede landbrugsarealer, og er derfor stærkt nærings-

påvirket. Vandhullet er under tilgroning i tagrør, lodden dueurt og stor nælde, 

og der er på nuværende tidspunkt kun et meget lille areal med frit vandspejl. 

Vandhullet vurderes at være uegnet som levested for padder. Der er ikke regi-

streret nogen særlige, sjældne og/eller fredede arter i forbindelse med besigti-

gelsen.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Nedstående Figur 25 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 25 Foto fra lokaliteten 021S. 

 

Mose syd for Volder, 022M 

Der ligger to små vandhuller indenfor arealet med mose (023S og 024S/025S). 

Der er en del rørsump omkring vandhullerne. Mosen har moderat tilstand, og 

hele arealet er under tilgroning med høj vegetation og vedplanter, men med ind-

slag af mere artsrig fugtigbundsvegetation indimellem, som f.eks. gul iris, eng-

kabbeleje sump-kællingetand, dyndpadderok, trenervet snerre, vandskræppe, 

næbstar og tormentil.  

Der er i øvrigt ikke registreret særlige, sjældne og/eller fredede arter i mosen i 

forbindelse med besigtigelsen, men i vandhullerne var der en del haletudser af 

både spidssnudet og butsnudet frø, så det må formodes, at mosen er levested 

for padderne i den del af året, hvor de ikke opholder sig i vandhullet. Begge ar-

ter er fredet i Danmark og spidssnudet frø er anført på habitatdirektivets bilag 

IV. Lodsejer oplyser, at der har været bæver på arealet i 2018. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ledningen bør føres udenom lokaliteten af hensyn til vandhuller og padder.  

Nedstående Figur 26 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 26 Foto fra lokaliteten 022M. 

 

Vandhul syd for Volder, 023S 

Vandhullet er beliggende indenfor et moseområde (022M). Lodsejer oplyser at 

vandstanden i vandhullet holdes konstant via et overløb. Der blev under besigti-

gelsen observeret mindre fisk i vandhullet. Vandhullet er omkranset af tæt rør-

sumpsvegetation med tagrør og dunhammer, men der er også fundet frøbid, 

vandrøllike, aks-tusindblad, næbstar og duskfredløs langs bredden. Lodsejer op-

lyser, at der har været bæver på arealet i 2018. Der blev under besigtigelsen 

fundet haletudser af både spidssnudet (bilag IV art) og butsnudet frø (fredet).  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ledningen bør føres udenom lokaliteten af hensyn til padder, herunder spidssnu-

det frø.  

På nedstående Figur 27 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 27 Foto fra lokaliteten 023S. Vandfladen gemmer sig nede mellem et ret tæt 

dække af tagrør. 

 

Vandhuller syd for Volder, 024S og 025S 

Lokaliteterne 024S og 025S er begge beliggende indenfor et moseområde 

(022M). Vandhullerne er efter besigtigelsen slået sammen til én enkelt lokalitet, 

idet de var sammenhængende. Lodsejer oplyser, at der er et afløb, som regule-

rer vandstanden i vandhullerne og holder denne konstant. En stor del af vandfla-

den er tilgroet i rørsump med tagrør og dunhammer. Der forekommer dog plet-

ter med fin vådbundsvegetation, herunder gul iris, kragefod, vandskræppe, 

duskfredløs, langbladet ranunkel og næbstar. Lodsejer oplyser, at der har været 

bæver på arealet i 2018. Der blev under besigtigelsen fundet haletudser af både 

spidssnudet ( bilag IV art) og butsnudet frø (fredet). I 2012 er der på Danmarks 

Miljøportal registreret skrubtudse på arealet. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ledningen bør føres udenom lokaliteten af hensyn til padder, herunder spidssnu-

det frø.   

Nedstående Figur 28 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 28 Foto fra lokaliteten, hvor to lokaliteter er slået sammen (024S og 025S). 

 

Skov/krat, 026SK 

Et større areal med krat, der ligger i forbindelse med en ejendom. Tæt på ejen-

dommen står nogle ældre kastanjetræer med begyndende hulheder, der potenti-

elt kan være yngle- eller rastetræer for flagermus. Der står yngre træer på loka-

liteten, og der ligger et mindre vandhul (<100m) i den sydlige del af lokaliteten. 

Vandhullet har stejle sider og er helt omkranset af træer, så det er ret mørkt. 

Overfladen er dækket af trådalger, og vandhullet vurderes ikke at udgøre et eg-

net levested for padder. Det trædækkede område er egnet som ledelinje for fla-

germus Der er ikke registreret nogen særlige, sjældne og/eller fredede arter i 

forbindelse med besigtigelsen.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen. Der står en del ældre kastanjetræer på lokaliteten. Disse står dog uden-

for kabeltracéet og forholdsvis nær grundens ejendom og er dermed ikke i umid-

delbar konflikt med et potentielt ledningstracé. 

Nedstående Figur 29 og  viser fotos fra lokaliteten.  
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Figur 29 Foto fra lokaliteten 026SK, set inde fra selve krattet.  

 

  

 

Figur 30 Foto fra lokaliteten 026SK, mindre vandhul i den sydlige del af lokaliteten. 
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Vandhuller sydsydøst for Volder, 027S og 028S 

Begge vandhuller er fjernet/fyldt op og fremstår nu som dyrket mark, hvilket 

også fremgår af nyeste luftfotos (Figur 31). Lodsejer oplyser, at der er etableret 

erstatningsvandhuller uden for kabeltracéet. 

 

Figur 31 Vandhullerne 027S og 028S. Det fremgår af luftfotos og besigtigelse, at 

vandhullerne ikke længere eksisterer, men fremstår som dyrket mark. 

Eng langs Rysensten Bæk i den østlige del af Volder Mark, 029E 

Lokaliteten består af et større areal med kultureng i ringe tilstand. Størstedelen 

af engen er indhegnet og græsses af kvier (på nær den sydligste del). Det nord-

ligste areal er trykvandspåvirket og udgør et fint rigkær, som har god tilstand. 

På arealet med rigkær forekommer blandt andet arter som engkabbeleje, kær-

snerre, trævlekrone, engviol, bukkeblad samt flere arter af star, herunder almin-

delig-, grå-, hare-, næb- og stjernestar. Der er fundet flere voksne individer af 

butsnudet frø under besigtigelsen. Arten er fredet i Danmark.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Det bør undgås at påvirke den nordligste del af lokaliteten (indenfor Volder 

Mark, og den del, der grænser op til den sydøstlige del af arealet), hvor der fo-

rekommer rigkær i forbindelse med nedgravning af ledningen og etablering af 

transformerstationen. Det bør sikres, at der tages hensyn til dette areal i forbin-

delse med indretning af Volder Mark. Dette kan f.eks. ske ved at sikre aftale om 

fortsat græsning af arealet. 

Nedstående Figur 32 og Figur 33 viser fotos fra lokaliteten.  
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Figur 32 Foto fra lokaliteten 029E. Kultureng i den sydlige del af arealet. 

 

 

Figur 33 Foto fra lokaliteten 029E. Rigkær i god tilstand i den nordlige del af area-

let. 
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Vandhul syd for Volder Mark, 030S 

Vandhullet er beliggende på dyrkede landbrugsarealer. Vandhullet er næringspå-

virket, og der er udbredt rørsumpsvegetation (tagrør og rørgræs) langs bred-

derne. Langs bredderne er blandt andet fundet vejbred skeblad, almindelig 

sumpstrå, kærsnerre, sumpforglemmigej, vedbendvandranunkel og glanskapslet 

siv. Der forekommer ikke en egentlig åben vandflade, da vandhullet er dækket 

af dyndpadderok. Vandhullet kan eventuelt udgøre et egnet levested for skrub-

tudse. Der er ikke registreret nogen særlige, sjældne og/eller fredede arter i for-

bindelse med besigtigelsen. I 2012 er der på Danmarks Miljøportal registreret 

butsnudet frø. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Nedstående Figur 34 viser et foto fra lokaliteten.  

 

Figur 34 Foto fra lokaliteten 030S.Vandhullet er helt tilgroet i dyndpadderok. 

 

Vandhul syd for Volder Mark, 031S 

Vandhullet er beliggende på dyrkede landbrugsarealer. Vandhullet er næringspå-

virket og meget tilgroet i tagrør og gråpil. Der er desuden en del byggeaffald 

(brokker og sten) i og omkring vandhullet. Der er ikke registreret nogen særlige, 

sjældne og/eller fredede arter i forbindelse med besigtigelsen.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

På nedstående Figur 35 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 35 Foto fra lokaliteten 031S. 

 

Lysåbent område syd for Lille Grønkær langs Sønderskovvej, 034X 

Lokaliteten er et indhegnet have-/parkanlæg. Der er plantet frugttræer på dele 

af arealet, hvor græsset også slås. Lokaliteten indeholder ligeledes et areal med 

træbevoksning, på den modsatte side af vejen. Træerne, der vokser på dette 

areal, er yngre. På lokaliteten er et mindre vandhul (035S). På arealerne om-

kring vandhullet har vegetationen hede-lignende karakter, med arter som f.eks. 

hedelyng, klokkelyng, sandstar, bølget bunke, tormentil, engelsk visse, blå-

munke, liden klokke, udspærret dværgbunke, tyttebær, engviol, trævlekrone, 

pillestar, stjernestar og spagnum sp. Der er ikke registreret øvrige særlige, 

sjældne eller fredede arter på arealet.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Lokaliteten bør undgås med ledningen, dels på grund af den gode naturtilstand 

på dele af arealet, dels fordi lokaliteten udgør et indhegnet have-/parkanlæg.  

Nedstående Figur 36 og Figur 37 viser fotos fra lokaliteten.  
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Figur 36 Foto fra lokaliteten 034X. Område med god naturtilstand og hede-lignende 

vegetation.  

 

Figur 37 Foto fra lokaliteten 034X. Udplantede frugttræer.  

Vandhul syd for Sønderskovvej og Lille Grønkær, 035S 

Lokaliteten er beliggende inde i et indhegnet have-/parkanlæg (034X), og kan 

betegnes som havedam. Arealerne langs brinken slås med maskine. Her fore-

kommer der blandt andet glanskapslet siv, liden siv, svømmende vandaks, 
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kransnålalger og næbstar. Der er under besigtigelsen fundet lille vandsalaman-

der i vandhullet, både som larve og som voksent individ. Lille vandsalamander 

er fredet i Danmark.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Lokaliteten bør sammen med lokaliteten 034X undgås med ledningen, dels på 

grund af god naturtilstand og forekomst af fredede arter på dele af arealet, dels 

da hele området er indhegnet. 

Nedstående Figur 38 viser et foto fra lokaliteten.  

 

Figur 38 Foto fra lokaliteten 035S. 

 

Dige vest for Sønderskovvej, 036D 

Diget er ca. 0,5-1,0 m højt. Diget er næringsrigt og domineret af høje græsser, 

urter og få buske. Der er ikke fundet eller registreret særlige, sjældne eller fre-

dede arter, og diget vurderes ikke at være egnet levested for bilag IV-arter. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.   

Nedstående Figur 39 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 39 Foto fra lokaliteten 036D. 

 

Nord-sydgående dige nord for Fårevej, 037D 

Diget er ca. 0,5 m højt og beliggende på en mark. Der er en overkørsel ved den 

nærmeste gård. Diget er generelt artsfattigt med få større nåletræer. Der er ob-

serveret en aktiv rævegrav i diget. Derudover er der ikke fundet eller registreret 

særlige, sjældne eller fredede arter, og diget vurderes ikke at være egnet leve-

sted for bilag IV-arter. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.   

Nedstående Figur 40 og Figur 41 viser fotos fra lokaliteten.  
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Figur 40 Foto fra lokaliteten 037D. 

 

Figur 41  Foto fra lokaliteten 037D. 

 

Nord-sydgående dige nord for Fårevej, 038D 

Diget er bevokset med vedplanter og har karakter af læhegn. På den nordligste 

del af diget er der plantet nåletræer, mens der mod syd findes en mere artsrig 
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vedplantevegetation. Diget er egnet som ledelinje for flagermus. Langs diget lig-

ger en grusvej. Der er ikke fundet særlige, sjældne eller fredede arter, og diget 

vurderes ikke at være egnet levested for bilag IV-arter. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.   

Nedstående Figur 42 og Figur 43 viser fotos fra lokaliteten.  

 

Figur 42 Foto fra lokaliteten 038D. Den sydlige del af diget.  
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Figur 43 Foto fra lokaliteten 038D. Den nordlige del af diget.  

 

Mose øst for Lille Galsgård, 039M 

Lokaliteten er besigtiget af Lemvig Kommune d. 29. september 2019. Mosen er 

domineret af høj rørsumpsvegetation, og der er ingen positive strukturpara-

metre. Vegetationen består primært af veludviklede/udbredte ensartede be-

stande af høje græsser og høje næringskrævende stauder. Der er registreret en-

kelte positive fugtigbundsarter på arealet: smalbladet kæruld, kærgaltetand, 

kragefod og kærtidsel. Naturtilstanden er vurderet at være ringe. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Mosen ligger i kanten af kabeltracéet og det forventes, at ledningen kan føres 

udenom arealet. 

Nedlagt dambrug ved Fåre Mølleå, 042X 

Lokaliteten er et gammelt nedlagt dambrug, som ligger ned til Fåre Mølleå. Are-

alet er under tilgroning. Området er grundvandspåvirket, og der kommer vand 

ud fra skrænten mod øst. Den østlige del af lokaliteten er fugtigt pilekrat, mens 

den vestlige del består af et lysåbent areal, hvor de gamle damme stadig ses i 

terrænet. Her findes fugtigbundsvegetation, blandt andet engkabbeleje, 

næbstar, brøndkarse og sumpkællingetand. Resterne af de gamle dambrugsbyg-

ninger og damme findes stadig på arealet. Der er registreret brune frøer og en 

enkelt skrubtudse under besigtigelsen. Disse arter er fredet i Danmark.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

En gennemgravning af arealet med fjernelse af en eller flere damme kan være 

med til at skabe mere naturlige og mere heterogene forhold. Det er dog muligt, 
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at det anlægsteknisk vil være uhensigtsmæssigt, og at en styret underboring 

derfor er at foretrække.  

Nedstående Figur 44 viser et foto fra lokaliteten.  

 

Figur 44 Foto fra lokaliteten 042X. 

 

Skov/krat ved jernbanen sydøst for Ilkær, 043SK 

Mindre skov/krat med nåletræer. På lokaliteten er der udbredt forekomst af gy-

vel. Bundvegetationen består af hindbær, forskellige arter af bregner og bølget 

bunke. Der er ikke fundet eller registreret særlige, sjældne eller fredede arter. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Skovstykket står på et areal nær nogle vindmøller, men i udkanten af korrido-

ren. 

Nedstående Figur 45 viser et foto fra lokaliteten.  



 

 

     

NATURKORTLÆGNINGSRAPPORT FOR LANDANLÆG THOR HAVMØLLEPARK  43  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133430-project/Shared Documents/03 Project documents/04 - Miljøkonsekvensvurdering/Naturkortlægning/A133430-MKV-003-

Naturkortlægningsrapport1.docx 

 

 

Figur 45  Foto fra lokaliteten 043SK. 

 

Skov/krat nordvest for Vesterhede, 044SK 

Beplantning med bøg og rødgran. Dele af arealet er ny-beplantet, mens andre 

dele er lidt ældre skov/krat. Arealet anvendes formentligt til jagt. Der er ikke 

fundet eller registreret særlige, sjældne eller fredede arter. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen. Lokaliteten har et meget lille overlap med kabeltracéet.  

Nedstående Figur 46 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 46 Foto fra lokaliteten 044SK. 

 

Skov/krat nordøst for Nørre Flyndergård, 045SK  

Artsfattig blandskov med løvtræer og nåletræer. Der er ingen gamle træer og in-

gen dødt ved. Der blev dog registreret stor flagspætte i området. Stedvis er der 

bregner i bunden, men ellers mangler der bundvegetation. Skoven ligger ret højt 

i terræn og er tør. Langs sydsiden løber en ret dyb grøft, der er uddybet for ny-

lig.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen. 

Nedenstående Figur 47 viser foto fra lokaliteten. 
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Figur 47 Foto fra lokaliteten 045SK 

Øst-vestgående dige øst for Nørre Flyndergård, 046D 

Græsklædt dige, der er fra 0,5-1 m højt. Der er dominans af alm. hundegræs, 

hindbær og rapgræs og der er meget få urter på diget. Der er plantet sitka, 

navr, ask og fuglekirsebær på den vestlige del af diget. Diget er ikke egnet habi-

tat for markfirben. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen. 

Nedenstående Figur 48 viser foto fra lokaliteten. 
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Figur 48 Foto fra lokaliteten 046D. 

 

Nord-sydgående dige sydøst for Nørre Flyndergård, 047D 

Diget er 0,5-2,5 m højt med en vegetation, der er domineret af græsser og ge-

derams. Der er plantet rødgran på digets østside. Nærmest vejen er der en 

smule overdrevvegetation, herunder alm. røllike, blåhat, torskemund, alm. 

hvene og krybende pil. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen. 

Nedenstående Figur 49 viser foto fra lokaliteten. 
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Figur 49 Foto fra lokaliteten 047D. 

Fugtig eng og kultureng langs Flynder Å, nord for Holmgårdvej, 048E 

Lokaliteten omfatter eng på begge sider af Flynder Å. Engpolygonen strækker 

sig langt nordligere end kabeltracéet. Kun den del af engen, der ligger indenfor 

tracéet er undersøgt. 

Overvejende fin natureng på begge sider af Flynder Å. På østsiden af åen er den 

nordlige del dog artsfattig kultureng isået kulturgræsser. Syd for kulturengen er 

der stedvis vældpåvirkning og gyngende bund med indslag af vådbundarter som 

topstar, kærsnerre, spids spydmos, trævlekrone, alm. star og næbstar. Der er 

en del butsnudet frø og skrubtudse på arealet. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Sammen med 049E og201E udgør engen et sammenhængende naturområde 

langs Flynder Å, der går hele vejen på tværs af kabeltracéet. Da der formentlig 

både er forekomst af bæver (bilag IV-art) og ynglende hvid stork (Fuglebeskyt-

telsesdirektivets bilag I) i området, bør det overvejes, om hele ådalen kan un-

derbores på denne strækning. Hvid stork er opført på den danske rødliste som 

kritisk truet. Alternativt skal det sikres, at gravearbejdet udføres i perioden ok-

tober-februar udenfor storkenes ynglesæson.  
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Figur 50 Den grundvandspåvirkede del af engen på den østlige side af Flynder Å, 

048E. 

 

Figur 51 Artsfattig kultureng i den nordøstlige del af lokaliteten, 048E. 
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Figur 52 Fugtig eng på vestsiden af Flynder Å, 048E. 

 

Fugtig eng langs vestsiden af Flynder Å syd for Holmgårdvej, 049E 

Natureng, der stedvis er domineret af lysesiv, stedvis er vegetationen mere fug-

tig og artsrig med dominans af fugtigbundsarter som alm. star, næbstar, kær-

snerre, trævlekrone, spids spydmos og kragefod. Engen gennemskæres af flere 

grøfter og omfatter to vandhuller, hvoraf det ene ligger indenfor tracéet, mens 

det andet ligger lige udenfor. Området græsses af kvier og har en fin tuet struk-

tur samt forekomst af mange butsnudede frøer. Tilstanden er vurderet at være 

god til moderat. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Sammen med 048E og 201E udgør engen et sammenhængende naturområde 

langs Flynder Å, der går hele vejen på tværs af kabeltracéet. Da der formentlig 

både er forekomst af bæver (bilag IV-art) og ynglende hvid stork (Fuglebeskyt-

telsesdirektivets bilag I) i området, bør det overvejes, om hele ådalen kan un-

derbores på denne strækning. Hvid stork er opført på den danske rødliste som 

kritisk truet. Alternativt skal det sikres, at gravearbejdet udføres i perioden ok-

tober-februar udenfor storkenes ynglesæson. 

Nedenstående Figur 53 viser foto fra lokaliteten. 
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Figur 53 Fugtig eng langs Flynder Å, 049E. En del af engen var domineret af halv-

græsser og lave urter. 

 

Vandhul på fugtig eng (049E), syd for Holmgårdvej, 051S 

Fint, lavvandet og lysåbent vandhul. Vandstanden reguleres via overløb til dræn 

eller vandløb. Del er flydebladsvegetation (svømmende vandaks) og ret stor 

dækning af vandpest. Vegetationen langs kanten indeholder flere fine våd- og 

fugtigbundsarter, bl.a. næbstar, kragefod, vandskræppe og engkabbeleje. Vand-

hullet er meget egnet for padder og der blev registreret flere arter af guld-

smede. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ingen. 

Nedenstående Figur 54 viser foto fra lokaliteten. 
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Figur 54 Lavvandet vandhul, 051SV, er omgivet af natureng. 

 

Mindre mose nord for Holmgårdvej, 052M 

Mosen er et tæt krat af pil og andre vedplanter, stedvis med næringskrævende 

urter som stor nælde i bunden. Enkelte topstartuer indikerer, ar der er tryk-

vandspåvirkning. Mosen er frahegnet den omgivende eng. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ingen. 

Nedenstående Figur 55 viser foto fra lokaliteten. 
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Figur 55 Moseområdet, 052M, er meget lille, indhegnet og tilgroet i vedplanter. 

 

Fugtig eng langs østsiden af Flynder Å, syd for Holmgårdvej, 201E 

Fugtig eng, der særligt i den sydlige ende har fine, fugtige partier med arter som 

kærtrehage, spids spydmos, kærranunkel, kærsnerre og alm. star. Engen er 

ikke tidligere registreret som § 3-beskyttet, men vurderes at høre under beskyt-

telsen. Der er en del butsnudede frøer på lokaliteten. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Sammen med 048E og 049E udgør engen et sammenhængende naturområde 

langs Flynder Å, der går hele vejen på tværs af kabeltracéet. Da der formentlig 

både er forekomst af bæver (bilag IV-art) og ynglende hvid stork (Fuglebeskyt-

telsesdirektivets bilag I) i området, bør det overvejes, om hele ådalen kan un-

derbores på denne strækning. Hvid stork er opført på den danske rødliste som 

kritisk truet. Alternativt skal det sikres, at gravearbejdet udføres i perioden ok-

tober-februar udenfor storkenes ynglesæson. 
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Figur 56 Fugtig eng syd for Holmgårdvej. Området er ikke tidligere registreret som 

beskyttet natur. 

Vandhul syd for Holmgårdvej 36, 053S 

Vandhullet er helt tilgroet i høj sødgræs og har ingen åben vandflade. Der er 

desuden en del vedplanter omkring vandhullet, som er ret skygget. Vandhullet 

er måske vældpåvirket eller modtager vand andet sted fra. Der er overløb fra 

vandhullet til en drænbrønd. Der blev observeret butsnudet frø ved vandhullet, 

men på grund af skygge og tilgroning, vurderes vandhullet at være mindre eg-

net som yngelvandhul. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ingen. 

Nedenstående Figur 57 viser foto fra lokaliteten. 
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Figur 57 Vandhullet, 053S, er helt tilgroet i høj sødgræs og er næsten helt uden 

åben vandflade. 

Mose syd for Holmgårdvej 36, 054M 

Næringspåvirket mose med højstaudevegetation. Mosen ligger omkring en 

større, vandfyldt grøft. Ligeledes findes en større grøft langs marken mod øst, 

hvor der er spor efter bæver i form af opgange og afgnavede pilegrene. Mosen 

har høj vegetation bestående af bl.a. lodden dueurt, hyldebladet baldrian, ange-

lik, kærtidsel og bredbladet dunhammer. I og ved grøften gennem området er 

der bl.a. næbstar og sumpkællingetand. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Da der formentlig både er forekomst af bæver (bilag IV-art) og ynglende hvid 

stork (Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I) i området, bør det overvejes, om 

hele ådalen kan underbores på denne strækning. Hvid stork er opført på den 

danske rødliste som kritisk truet. Alternativt skal det sikres, at gravearbejdet 

udføres i perioden oktober-februar udenfor storkenes ynglesæson. 

Nedenstående Figur 58 og Figur 59 viser fotos fra lokaliteten. 
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Figur 58 Foto fra lokaliteten 054M. 

 

Figur 59 I grøften langs kanten af mosen, 054M, er der spor efter bæver. 

Mose langs Drideå ved Holmegårdvej, 055M 

Mosen er besigtiget af Lemvig Kommune d. 10. september 2018. Området har 

en ringe tilstand mange steder med høj vegetation og næringskrævende arter, 

men der er også registreret et område med rigkær der har god naturtilstand. 

Der er registreret flere positive arter, bl.a. hjertegræs, kærranunkel, 
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kærsvovlrod, bukkeblad, djævelsbid, kragefod, tormentil og leverurt, der er rød-

listet "næsten truet". Der er stor bæveraktivitet i området. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Sammen med 056E og 058M udgør mosen et sammenhængende naturområde 

langs Drideå, der går hele vejen på tværs af kabeltracéet. Da der både er fore-

komst af bæver og odder (bilag IV-arter) i området, bør det overvejes, om hele 

ådalen kan underbores på denne strækning. 

Eng langs Drideå ved Holmegårdvej, 056E 

Engen er opdelt i arealer med fugtigt pilekrat og lysåbne arealer (natureng).  

Engen har ringe tilstand, og er næringspåvirket med høje stauder og græsser, 

hvoraf rørgræs, almindelig mjødurt, tuestar, tagrør og stor nælde er domine-

rende. Der er dog forekomst af angelik, hyldebladet baldrian, gul iris, engkabbe-

leje og dynd padderok. Der er observeret mange spor og opgange efter odder og 

bæver langs vandløbet (bilag IV-arter). Derudover er der på lokaliteten fundet 

butsnudet frø, som er fredet i Danmark.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Sammen med 055M og 058M udgør mosen et sammenhængende naturområde 

langs Drideå, der går hele vejen på tværs af kabeltracéet. Da der både er fore-

komst af bæver og odder (bilag IV-arter) i området, bør det overvejes, om hele 

ådalen kan underbores på denne strækning. 

Nedstående Figur 60 og Figur 61 viser fotos fra lokaliteten.  

 

Figur 60 Foto fra lokaliteten 056E. Fugtigt, artsrigt pilekrat.  
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Figur 61  Foto fra lokaliteten 056E. Natureng.  

 

Mose langs Drideå ved Holmegårdvej, 058M 

Mosen er trykvandspåvirket og har god til ringe tilstand, med arealer af fine, 

våde pilekrat partier i god tilstand (vand på terræn i pilekrattene), og mere nær-

ringspåvirkede, lysåbne arealer med høj vegetation i moderat til ringe tilstand. 

De lysåbne arealer er under tilgroning, men har et stort potentiale for at opnå 

god tilstand, såfremt der etableres græsning på arealet. På et mindre areal er 

der dumpet haveaffald, og der forekommer derfor haveplanter i på lokaliteten 

(blandt andet pileurt sp.). Der er observeret enkelte individer af engblomme, 

som er sjælden i Danmark og bukkeblad. Engblomme er listet på den danske 

Rødliste som næsten truet (NT). Der forekommer mange spor af både odder og 

bæver på arealet (bilag IV-arter), og der er under besigtigelsen ligeledes fundet 

skrubtudse som er fredet i Danmark.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Det anbefales, at mosen krydses via styret underboring for at beskytte arealer 

med god naturtilstand og sjældne og beskyttede arter på arealerne.  

Nedstående Figur 62, Figur 63 og Figur 64 viser fotos fra lokaliteten.  
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Figur 62 Foto fra lokaliteten 058M. Fugtigt, artsrigt pilekrat.  

 

Figur 63  Foto fra lokaliteten 058M. Lysåbent, næringsrigt areal.  
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Figur 64 Foto fra lokaliteten 058M. Engblomme (foto til venstre) og bukkeblad (foto 

til højre).  

 

Dige nordvest for Kvolsbæk Gårde, 059D 

Diget er ca. 1-1,5 m højt og ca. 4 m bredt. Jordbunden er tør og der er lav ve-

getation på diget. Der er plantet små rødgraner på diget for nyligt. Der blev fun-

det enkelte planter af blåhat samt en gammel rævegrav ved besigtigelsen af lo-

kaliteten. Diget vurderes ikke at være egnet levested for bilag IV-arter, som 

f.eks. markfirben. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Nedstående Figur 65 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 65 Foto fra lokaliteten 059D. 

 

Vandhul vest for Nordenbjergvej 6, 060S 

Vandhullet er helt omgivet af dyrkede marker. Vandhullets tilstand er derfor på-

virket heraf. Der forekommer en del vegetation på og langs bredden. Selve 

vandhullet er helt dækket af dyndpadderok og har stort set ingen åben vand-

flade. Vandet er uklart og hvidligt, og der er smidt byggeaffald langs vandhullets 

bred flere steder. Der er under besigtigelsen fundet flere larver af lille vandsala-

mander. Lille vandsalamander er fredet i Danmark.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Nedstående Figur 66 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 66 Foto fra lokaliteten 060S. 

 

Skov/krat øst for Bossenvej, 061SK 

Krat/skov med eg, røn, gedeblad og brombær som de dominerende vedplantear-

ter. Træerne er forholdsvis unge. Der findes bundvegetation af fjerbregne, bøl-

get bunke, bredbladet mangeløv, skovstjerne, håret frytle og lyng-snerre.  Der 

er spor efter vildt på arealet.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Det anbefales at passere lokaliteten på det smalle stykke, som er placeret om-

trent i midten af kabeltracéet af hensyn til de arter, der lever i skoven. 

Nedstående Figur 67 og Figur 68 viser fotos fra lokaliteten.  
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Figur 67 Foto fra lokaliteten 061SK. 

 

 

Figur 68  Foto fra lokaliteten 061SK. På dette sted kan arealet krydses med en mini-

mal påvirkning af de væsentligste naturinteresser.  
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Skov/krat sydøst for Vibelund, 066SK 

Skoven er domineret af rødgran, røn og gråel. Der findes et lysåbent, ryddet 

areal, hvor vegetationen har karakter af overdrev, med blandt andet blåmunke, 

håret høgeurt, bakkeforglemmigej, rundbælg, markfrytle og lægeærenpris. Den 

nordligste del er primært bevokset med gråel, og her findes en del dødt ved og 

træer med hulheder og spættehuller. Disse træer kan muligvis udgøre yngle- el-

ler rastehabitat for flagermus. I skovstykket er der fundet majblomst, alminde-

lig-, smalbladet- og bredbladet mangeløv og fjerbregne. Der er fundet trævle-

krone på arealet. Ellers forekommer der ingen særlige, sjældne eller fredede ar-

ter.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ledningen bør ikke føres igennem den nordligste del af arealet, hvor der fore-

kommer skov med god natur (bl.a. døde træer med spættehuller).  

Nedstående Figur 69 viser et foto fra lokaliteten.   

 

Figur 69  Foto fra lokaliteten 066SK. Hul gråel, hvor et mindre dyr har bygget rede i 

bunden af hullet. 
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Eng nord for Damhus Å, 067E 

Kultureng, som er domineret af græsser og stor nælde. Engen har ringe tilstand, 

er næringspåvirket og med høj vegetation. Der er blandt andet fundet engkarse, 

hyldebladet baldrian, kærgaltetand og harestar på lokaliteten. Engen kunne med 

fordel græsses. I forbindelse med besigtigelsen af arealet, er der fundet skrub-

tudse, som er fredet men almindelig i Danmark.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Lysåbent område langs Damhus Å, 069X 

Der løber et vandløb gennem lokaliteten. Arealet syd for vandløbet har karakter 

af brakmark, mens arealet på nordsiden af vandløbet er kultureng. Der er fundet 

næbstar, hyldebladet baldrian, engforglemmigej, kærsnerre, vandrøllike og 

sumpevighedsblomst på lokaliteten. Der er ikke fundet eller registreret særlige, 

sjældne eller fredede arter. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Eng nord for Damhus Å, 070E 

Kultureng der ligger langs et vandløb. Engen er næringspåvirket og vegetationen 

på arealet er høj. Engen er artsfattig, og har ringe tilstand. Det er kun en meget 

lille del af arealet, der ligger indenfor kabeltracéet. Der er ikke fundet særlige, 

sjældne eller fredede arter. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Skov/krat langs banen øst for Bur, 074SK 

Areal med fredskov, som ligger på nordsiden af jernbanen. Arealet er domineret 

af forskellige vedplanter, så som almindelig røn, sejlerøn, glansbladet hæg, al-

mindelig eg og engriflet hvidtjørn. Der findes en større jordvold inde i selve 

skovstykket. Beplantningen er relativt ung og er egnet som ledelinje for flager-

mus. Der er ikke fundet eller registreret særlige, sjældne eller fredede arter. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Skov/krat langs banen øst for Bur, 075SK 

Areal med fredskov der ligger på sydsiden af jernbanen. Arealet minder meget 

om 074SK, som findes på nordsiden af jernbanen. Arealet er domineret af al-

mindelig røn, sejlerøn, glansbladet hæg, almindelig eg og engriflet hvidtjørn. 

Der er en større jordvold i skovstykket. Beplantningen er relativt ung og er eg-

net som ledelinje for flagermus. Der er ikke fundet særlige, sjældne eller fre-

dede arter på lokaliteten.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  
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Overdrev syd for Bur Mølle, 076O 

Overdrev der ligger op ad en beskyttet eng mod øst (080E). Der er stor terræn-

mæssig forskel på overdrevet, der ligger noget hævet over engen i terræn. 

Overdrevet er fint, artsrigt og har god tilstand. Arealet græsses med kvæg sam-

men med den tilstødende eng. Den sydlige del af overdrevet er ret tilgroet i gy-

vel. Der er fundet gode bestande af djævelsbid, vellugtende gulaks og lyng-

snerre. Derudover er der fundet blåhat, harestar, pillestar, sandstar, fåresvingel, 

tandbælg, tormentil og lægeærenpris. Under besigtigelsen blev der ligeledes ob-

serveret skovfirben på lokaliteten. Skovfirben er fredede i Danmark. Lokaliteten 

er potentielt egnet levested for markfirben. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ledningen bør ikke føres igennem arealet af hensyn til naturværdierne i områ-

det. Alternativt kan ledningen føres under arealet ved en styret underboring.  

Nedstående Figur 70 og Figur 71 viser fotos fra lokaliteten.   

 

Figur 70 Foto fra lokaliteten 076O. 
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Figur 71  Foto fra lokaliteten 076O. Lægeærenpris.  

 

Overdrev nord for Burvej ved Bur Mølle, 077O 

Området er besigtiget af Holstebro Kommune d. 9. juli 2019. Overdrevet har 

stor tilgroning af gyvel. Den øvre del af arealet er domineret af bølget bunke og 

draphavre. Der er registreret 7 positive arter på arealet, herunder sandstar, blå-

munke, håret høgeurt, vellugtende gulaks og flipkrave. Tilstanden er vurderet at 

være ringe.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen. Arealet grænser op til vejen og ligger i udkanten af korridoren.  

Nedstående Figur 72 viser et foto af lokaliteten.  
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Figur 72 Foto fra lokaliteten 077O. 

Eng syd for Bur Mølle, 080E 

Stort, vådt engområde. Naturengen er artsrig med variation i fugtighed og næ-

ringsrigdom. Arealet er i god tilstand. Området græsses af køer, græsningstryk-

ket er lavt, og der er derfor store mængder førne. Der findes partier domineret 

af star, partier domineret af lysesiv og våde områder med dunhammer/dynd-

padderok. Der er stor terrænmæssig forskel på engen og det nærtliggende over-

drev mod vest. Der er blandt andet fundet gul iris, engkabbeleje, kærranunkel, 

glanskapslet siv, kærsnerre, lyngsnerre, almindelig star, næbstar, stjernestar, 

kærsvovlrod, tormentil, trævlekrone, engviol, tuestar og stor konval på lokalite-

ten. Der er under besigtigelsen observeret stor aktivitet af brune frøer. Der er 

ligeledes observeret skovfirben og skrubtudse. Alle arter af padder og krybdyr er 

fredede i Danmark.   

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ledningen bør ikke føres igennem arealet af hensyn til den gode naturværdi og 

de mange padder. Det anbefales, at ledningen føres under arealet ved styret un-

derboring, eller lægges lige i kanten af vejen.  

Nedstående Figur 73 og Figur 74 viser fotos fra lokaliteten.   
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Figur 73 Foto fra lokaliteten 080E. 

 

Figur 74  Foto fra lokaliteten 080E. Trævlekrone og dyndpadderok.  

 

Skov/krat syd for Bur Mølle, 081SK 

Skovstykke der ligger i forbindelse med en § 3-beskyttet eng (080E). Skoven 

består af blandede løvtræer, lysåbne partier med bundvegetation af bregner, 
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konval og græsser. Området er hegnet fra engarealet mod vest. Der er fundet 

stor konval, liljekonval og sandstar, under besigtigelsen af lokaliteten. Der er 

ikke fundet nogen særlige, sjældne eller fredede arter under besigtigelsen, og 

lokaliteten vurderes ikke at være egnet for markfirben.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen. 

Nedstående Figur 75 viser et foto fra lokaliteten.   

 

Figur 75 Foto fra lokaliteten 081SK. 

 

Hede nordvest for Tvistholm, 082H 

Mindre areal med tør hede i ringe tilstand. Heden er under tilgroning i vedplan-

ter, primært eg, glansbladet hæg og diverse nåletræer. Omkring heden findes 

arealer med kultureng, som er frahegnet heden. Der blev fundet blandt andet 

lyngsnerre, sandstar, tormentil og lægeærenpris på hedeområdet. Området vur-

deres ikke at være egnet levested for markfirben på grund af den fremskredne 

tilgroning. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen, det er kun en meget lille del af heden der ligger indenfor kabeltracéet. 

Nedstående Figur 76 viser et foto fra lokaliteten.   
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Figur 76 Foto fra lokaliteten 082H. 

 

Skov/krat på "Navr Gamle losseplads", 083SK 

Lokaliteten er en tidligere losseplads, der er tildækket. Lossepladsen "Navr 

gamle losseplads" består af 1,1 mio. tons affald og er tiltroet i haveplanter og 

vedplanter. Der findes stisystemer på arealet. Der forekommer en del haveplan-

ter på arealet. Derudover er der fundet kæmpe-star.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Den tidligere losseplads er indhegnet og benyttes i et vist omfang rekreativt. 

Ledningen bør ikke føres igennem her.  

Nedstående Figur 77 og Figur 78 viser fotos fra lokaliteten.   
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Figur 77 Foto fra lokaliteten 083SK. 

 

Figur 78  Foto fra lokaliteten 083SK. 
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Skov/krat syd for Vembvej ved Lyngborg, 084SK 

Hede-plantage med mosaik af eg og rødgran, og indslag af andre vedplanter. 

Der forekommer mindre lysåbne lokaliteter med hedevegetation, heriblandt he-

delyng, revling, tyttebær og pillestar.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Nedstående Figur 79 viser et foto fra lokaliteten.   

 

Figur 79 Foto fra lokaliteten 084SK. 

 

Hede nord for Vembvej, vest for Navr gamle losseplads, 085H 

Lokaliteten er besigtiget af Holstebro Kommune d. 11. juli 2019. Området er 

mosaik af tør og våd hede tilgroet med fyr og eg. Størstedelen er tør hede og til-

standen er estimeret til moderat. Der er registreret flere arter af dværgbuske og 

positive arter, herunder klokkelyng, mosebølle, hedelyng, sandstar og tormentil. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen. Arealet ligger lige på kanten af korridoren og forventes at kunne undgås. 



 

 

     

NATURKORTLÆGNINGSRAPPORT FOR LANDANLÆG THOR HAVMØLLEPARK  73  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133430-project/Shared Documents/03 Project documents/04 - Miljøkonsekvensvurdering/Naturkortlægning/A133430-MKV-003-

Naturkortlægningsrapport1.docx 

 

 

Figur 80 Kommunens foto fra lokaliteten 085H. 

 

Figur 81 Området er under tilgroning med fyr. 

 

Skov/krat på Naur Hede, 086SK 

Lysåben skov med hede-lignende karakter. Den sydlige del af arealet er hede, 

med forekomst af hedelyng, revling og pors, mens det resterende areal er til-

plantet med løvtræer, primært eg. Der er ligeledes fundet tormentil, sand- og 

pillestar og lyngsnerre på arealet. 
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Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen.  

Nedstående Figur 82 viser et foto fra lokaliteten.   

 

Figur 82 Foto fra lokaliteten 086SK. 

 

Mose langs Ørbæk syd for Vembvej, 087M 

Beskrivelse af lokaliteten: 

Stort og variabelt moseområde, med fugtigt pilekrat i god tilstand og lysåbne 

arealer med artsrigt højstaudesamfund og tidvis våd eng-vegetation/våd hede i 

god til moderat tilstand. Der er behov for græsning på arealet, så de lysåbne 

arealer ikke gror til. Der er blandt andet fundet bukkeblad, djævelsbid, kærgal-

tetand, engkabbeleje, engnellikerod, kærsnerre, tormentil, trævlekrone, hunde-

viol, kødfarvet gøgeurt og skovgøgeurt på arealet. Dertil kommer en del forskel-

lige arter af star: almindelig-, grå-, hirse- og top-, toradet- og tue-star. Kødfar-

vet gøgeurt og skovgøgeurt er begge fredede i Danmark. Derudover er der på 

lokaliteten observeret butsnudet frø, som ligeledes er fredet.   

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Lokaliteten bør undgås med ledningen af hensyn til områdets naturværdier. Led-

ningen kan evt. lægges i den nordlige del af området tæt ved vejen, hvor til-

standen er moderat-ringe.  

Nedstående Figur 83 og Figur 84 viser fotos fra lokaliteten.   
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Figur 83 Foto fra lokaliteten 087M. Fotoet er fra det lysåbne område.  

 

Figur 84  Foto fra lokaliteten 087M. Fotos fra pilekrattet.  

 

Skov/krat på østlige del af Naur hede, 088SK 

Mindre skovstykke med ung beplantning. Skoven er meget tæt i nogle områder. 

På arealet forekommer haveplanter, som formentligt stammer fra dumping af 

haveaffald. Af vilde planter er der under besigtigelsen blandt andet fundet skov-

stjerne, skovviol og liljekonval. 
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Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen: 

Ingen. 

Nedstående Figur 85 og Figur 86 viser fotos fra lokaliteten.   

 

 

Figur 85 Foto fra lokaliteten 088SK. 

 

 

Figur 86  Foto fra lokaliteten 088SK. 
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Hede syd for Vembvej ved Ørbæk, 090H 

Den sydlige del af lokaliteten er i god tilstand med mange fine arter, mens den 

nordlige del af arealet er næringspåvirket og i moderat til ringe tilstand. Hele lo-

kaliteten mangler græsning. Der blev under besigtigelsen blandt andet fundet 

blåhat, blåmunke, djævelsbid, flipkrave, vellugtende gulaks, klokkelyng, lyng-

snerre, hare-, stjerne- og sandstar, tormentil og engviol. Derudover blev der ob-

serveret en del sommerfugle på lokaliteten. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ledningen bør placeres så nordligt som muligt indenfor arealet af hensyn til om-

rådets naturværdier.  

Nedstående Figur 87 viser et foto fra lokaliteten.   

 

Figur 87 Foto fra lokaliteten 090H. 

 

Mose ved Storå, Sydvest for Meldbjerg 094M 

Lokaliteten er en blanding af lysåbne arealer med mose (rigkær) og bevoksning 

med pilekrat langs et vandløb, som løber på arealet. Det lysåbne areal græsses 

med kvæg. Syd for arealet skråner terrænet op mod en dyrket mark, på dette 

stykke er der ikke mose. På nordsiden af mosen, op mod det nærliggende over-

drev, findes små lysåbne partier med fin vegetation. Arealet er generelt i god til-

stand. Der forekommer en del fine arter på arealet, blandt andet bukkeblad, 

trævlekrone, tormentil, forskellige arter af star og kødfarvet gøgeurt. Alle orki-

deer er fredet i Danmark. Der er under besigtigelsen fundet både spidssnudet 

frø (bilag IV-art) og butsnudet frø. Alle danske paddearter er ligeledes fredet. I 

2010 er der på Danmarks Miljøportal desuden registreret majgøgeurt på arealet.  
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Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ledningen bør føres så østligst som muligt af hensyn til områdets naturværdier i 

den vestlige og centrale del. Alternativt kan arealet underbores.  

Nedstående Figur 88 og Figur 89 viser fotos fra lokaliteten.   

 

Figur 88 Foto fra lokaliteten 094M. Pilekrat langs vandløb.  

 

Figur 89  Foto fra lokaliteten 094M. Foto fra det lysåbne areal mod syd.  
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Overdrev ved Storå, Sydvest for Meldbjerg, 095O 

Overdrevet grænser op til en mose (094M) mod syd og en dyrket mark mod 

nord. Nærmest mosen har overdrevet en god tilstand, mens tilstanden er ringe 

nærmest marken. Der forekommer mange fine arter på lokaliteten, men der 

mangler græsning. Der er under besigtigelsen blandt andet fundet blåhat, djæ-

velsbid, vellugtende gulaks, hedelyng, katteskæg, lyngsnerre og tormentil. Der 

er ligeledes fundet butsnudet frø, som er fredet i Danmark.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ledningen bør føres udenom arealet.   

Nedstående Figur 90 viser et foto fra lokaliteten.   

 

Figur 90 Foto fra lokaliteten 095O. 

 

Eng ved Storå, Sydvest for Meldbjerg, 096E 

Forholdsvis tør kultureng med glidende overgang til den nærtliggende mose 

(094M). Engen græsses af kvæg, og der er et højt græsningstryk på arealet. 

Området har moderat tilstand og er mest artsrigt på grænsen til mosen. Der er 

fundet flere individer af butsnudet frø, som er fredet i Danmark.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Det anbefales, at ledningen føres igennem arealet i den østlige del, hvor natur-

værdierne er mindst. Alternativt kan arealet underbores. 
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Nedstående Figur 91 viser et foto fra lokaliteten.   

 

Figur 91 Foto fra lokaliteten 096E. 

 

Skov/krat syd for Storå, vest for Strovstrup, 098SK 

Lokalitetens nordligste areal ligger på toppen af en skrænt. Her findes blandet 

løvskov med røn og eg som de dominerende arter. På den sydligste del af area-

let er bevoksningen ældre og der findes blomsterrige lysninger ind imellem. Om-

rådet anvendes til jagt. Der er fundet majblomst, kratviol, liljekonval og skov-

stjerne på arealet.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ingen.  

Nedstående Figur 92 viser et foto fra lokaliteten.   



 

 

     

NATURKORTLÆGNINGSRAPPORT FOR LANDANLÆG THOR HAVMØLLEPARK  81  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133430-project/Shared Documents/03 Project documents/04 - Miljøkonsekvensvurdering/Naturkortlægning/A133430-MKV-003-

Naturkortlægningsrapport1.docx 

 

 

Figur 92 Foto fra lokaliteten 098SK. 

 

Skov/krat nord for Vestergård, 099SK 

Den nordlige smalle del af lokaliteten er rødgranplantage, mens den sydlige del 

af lokaliteten er blandet, ung løvskovsbevoksning, hvor eg er den dominerende 

vedplante. Der findes et stisystem inden i bevoksningen, som formentligt benyt-

tes til jagt. Der er ikke observeret særlige, sjældne og/eller fredede arter i for-

bindelse med besigtigelsen. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ingen. 

Nedstående Figur 93 viser foto fra lokaliteten.   
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Figur 93 Foto fra lokaliteten 099SK. 

 

Hede, vestsydvest for Strovstrup, 100H 

Tør hede med fin struktur og få vedplanter. Der er en del stjernebredribbe på 

arealet. Der er ingen dyr på arealet, men det er muligt, at lokaliteten bliver slået 

med års mellemrum. Heden er i moderat tilstand. Vegetationen omfatter hede-

vegetation med blandt andet blåhat, blåmunke, klokkelyng, tuekogleaks, rens-

dyrlav, revling, engelsk visse og en del arter af star. Lokaliteten vurderes ikke at 

være egnet levested for markfirben, da der mangler åbne sandflader. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ingen. 

Nedstående Figur 94 viser et foto fra lokaliteten.   



 

 

     

NATURKORTLÆGNINGSRAPPORT FOR LANDANLÆG THOR HAVMØLLEPARK  83  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A133430-project/Shared Documents/03 Project documents/04 - Miljøkonsekvensvurdering/Naturkortlægning/A133430-MKV-003-

Naturkortlægningsrapport1.docx 

 

 

Figur 94  Foto fra lokaliteten 100H. 

 

Hede nær Strovstrup, 101H 

Arealet er besigtiget af Holstebro Kommune d. 11. juli 2019, hvor det er konsta-

teret, at arealet ikke længere er § 3-beskyttet natur. 

Hede nær Strovstrup, 102H 

Området er besigtiget af Holstebro Kommune d. 11. juli 2019, hvor det er kon-

stateret, at arealet ikke længere er § 3-beskyttet natur. 

Hede mellem Strovstrup og Vestergård, 103H 

Området er besigtiget af Holstebro Kommune d. 11. juli 2019. Arealet er relativt 

artsfattig, tør hede uden aldersvariation i hedelyng/klokkelyng. Der er udbredt 

dominans af dværgbuske samt stjernebredribbe (invasiv mos). På arealet er 

fundet 12 positive/stjerne- arter, herunder engelsk visse, hedelyng, pillestar, 

katteskæg, djævelsbid og fåresvingel. Tilstanden vurderes at være moderat. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ingen 

Nedstående Figur 95 viser et foto fra lokaliteten.  
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Figur 95 Tør hede med udbredt dominans af dværgbuske. 

Hede mellem Strovstrup og Idomlundvej, 104H 

Tør hede med fugtige lavninger med våd hede og en del arter. Midt på arealet er 

et fugtigt område, der er domineret af vedplanter og op til flere invasive arter 

(aksbærmispel, rynket rose, glansbladet hæg og kæmpebjørneklo). Denne del er 

ikke hede. Der ryddes vedplanter på arealet, men går ingen dyr. 

Heden er ret artsrig med en del positive arter, herunder djævelsbid, lav skorzo-

nér, tormentil, klokkelyng, katteskæg og tuekogleaks. Der blev også registreret 

en ubestemt brun frø. Tilstanden på arealet vurderes at være god. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ledningen bør føres uden om arealet af hensyn til områdets naturværdier. Da 

heden ligger i kanten af korridoren, bør det ikke være noget problem at gå 

udenom. 

Nedstående Figur 96 og Figur 97 viser fotos fra lokaliteten.  
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Figur 96 Tør hede med fugtige partier og en del positive/stjerne- arter. 

 

 

Figur 97 Den fugtige lavning midt på arealet, der domineres af vedplanter og inva-

sive arter. 
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Vandhul mellem Strovstrup og Idomlundvej, 105S 

Vandhullet ligger i en tæt, mørk nåletræsbeplantning. Lokaliteten er egentlig 

ikke noget vandhul, men et sumpet moseareal med udstrømmende grundvand, 

der har afløb fra områdets nordvestlige hjørne. Der blev ved besigtigelsen regi-

streret nogle positive arter, så som djævelsbid, engkabbeleje, kærtidsel, tykbla-

det ærenpris og angelik. Der var stor aktivitet af brune frøer på lokaliteten; but-

snudet frø blev registreret.  

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Vandhullet/mosen ligger på kanten af kabeltracéet, så det forventes ikke at led-

ningsføringen vil påvirke vandhullet.  

Nedstående Figur 98 og Figur 99 viser fotos fra lokaliteten. 

 

Figur 98 Området fremstår som skovdækket mose snarere end vandhul. 
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Figur 99 Bunden var overraskende fast og vandet meget lavt. 

 

Skov/krat mellem Strovstrup og Idomlundvej, 106SK 

Lokaliteten er tæt granbeplantning bestående af alm. ædelgran og hvidgran, 

samt en stribe af hvidtjørn langs kanten af området. Beplantningen er meget 

tæt og tillader næsten intet lys at nå jordoverfladen, hvorfor der er ganske få 

arter til stede (Figur 100). Der er et mere lysåbent areal omkring vandhul-

let/mosen 105S (se ovenfor), hvor der er butsnudede frøer og fugtigbundsvege-

tation (se 105S) (Figur 101). 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ingen. 

Nedstående Figur 100 og Figur 101 viser fotos fra lokaliteten. 
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Figur 100 Der er næsten ingen vegetation i underskoven, da granerne står så tæt. 
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Figur 101 Lysningen omkring vandhul/mose 105S, der ligger inden midt i granbe-

plantningen 106SK. 

 

Dige syd for Idomlund, 107D 

Diget har karakter af læhegn, særligt i den nordlige ende, hvor diget ikke ligger 

højere end det omgivende terræn. I den sydlige ende har diget en højde på 

maksimalt 0,5 m. Diget er bevokset med vedplanter, herunder engriflet hvid-

tjørn, seljerøn, alm. eg, grå pil, skovelm, småbladet lind og hvidgran. Diget vur-

deres ikke at være egnet levested for markfirben eller andre fredede arter, men 

er egnet som ledelinje for flagermus. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Hvis diget skal krydses, anbefales det at blive på stykket med hvidgran, hvor 

naturværdierne er ringe (Figur 102). 
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Figur 102 Høje hvidgraner på dige 107D på strækningen, hvor diget om nødvendigt 

bør krydses. 

 

Skov/krat nord for Ringkøbingvej ved Lillelund,108SK 

Lokaliteten er en yngre skovbeplantning/læbælte bestående af engriflet hvid-

tjørn, alm. eg, bøg, glansbladet hæg, hvidgran, alm. hyld og seljerøn. Vedplan-

terne står meget tæt, og der er ikke meget vegetation i skovbunden, særligt i 

den nordlige ende. Den sydlige del af beplantningen er lidt mindre mørk og med 

flere arter ved bunden, herunder hindbær, bredbladet mangeløv, almindelig 

mangeløv, skovstjerne og engelsød. Lokaliteten har ikke nogen høj naturværdi, 

men fungerer sandsynligvis som ledelinje for flagermus. Der er dog andre, pa-

rallelle bevoksninger nærved, som også er egnede ledelinjer, hvorfor denne le-

delinje ikke er kritisk. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ingen. 
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Figur 103 Tæt, yngre beplantning/læbælte, 108SK. 
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Figur 104  I den sydlige del af arealet er beplantningen ikke helt så tæt, og der er 

flere arter af bregner i bunden. 

 

Hede nord for Ringkøbingvej ved Lillelund, 109H 

Tør hede, der er stærkt næringspåvirket og under tilgroning i vedplanter. Egent-

lig hedevegetation forekommer kun på de tre gravhøje, der ligger på række i 

området. Mellem gravhøjene domineres vegetationen af vedplanter, gederams 

og bølget bunke. 

På gravhøjene er der stadig en række fine hedearter tilbage, herunder blåhat, 

mosebølle, djævelsbid, hedelyng, lægeærenpris, hundeviol, tormentil, tyttebær 

og lyngsnerre. 

Opmærksomhedspunkter i forhold til ledningsføringen:  

Ingen. Lokaliteten ligger i kanten af kabeltracéet, og det forventes ikke, at loka-

liteten påvirkes af ledningsføringen. 
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Figur 105 Gravhøjene indeholder endnu rester af fin hedevegetation. De er dog un-

der tilgroning med vedplanter, gederams og bølget bunke. 
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Figur 106 Mellem gravhøjene er vegetationen domineret af hindbær, gederams, for-

skellige vedplanter og græsser. 

4 Sammenfatning for feltarbejdet 2020 

Ud fra besigtigelser i juni 2020 og eksisterende data fra besigtigelser, der er fo-

retaget indenfor de seneste 3 år samt diverse databaser, er naturindholdet in-

denfor kabeltracéet kortlagt. Kortlægningen skal danne udgangspunkt for place-

ringen af det endelige kabeltracé samt udgøre grundlaget for vurderinger i miljø-

konksekvensvurderingen. 

Der er lokaliseret nogle opmærksomhedspunkter indenfor kabeltracéet. Nogle af 

de besigtigede lokaliteter indeholder værdifuld natur eller udgør væsentlige leve-

steder for særlige, sjældne og/eller beskyttede arter, og disse lokaliteter bør så-

ledes undgås eller der bør tages særlige hensyn til de naturmæssige interesser.  

Kabeltracéet er opdelt i seks underkort, som er vist nedenfor (Figur 107 - Figur 

112). For hvert af kortene er der i teksten angivet, hvilke opmærksomhedspunk-

ter der er med ledningen indenfor kabeltracéet.  

På det første stykke af kabeltracéet (del 1) er der identificeret fire områder, hvor 

der bør tages særlige hensyn til de naturmæssige interesser. Disse omfatter 
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opmærksomhedspunkter ved lokaliteterne 003O, 009M, 012SK og et samlet om-

råde med lokaliteterne 013X, 015M og 016S (Figur 107).  

For overdrevet, 003O, er det kun den nordligste del, der er beliggende indenfor 

kabeltracéet. Da lokaliteten er i god naturtilstand, bør ledningen føres udenom 

arealet eller alternativt underbores.  

For mosen, 009M, er det kun den nordligste del af mosen, der er beliggende in-

denfor kabeltracéet. Der er forekomst af bæver på arealet. Bæver er en bilag IV 

art, og raste- og yngleområder må derfor ikke påvirkes negativt. Ledningen bør 

derfor føres udenom mosen. 

Skoven/krattet, 012SK, ligger sammen med en § 3-beskyttet mose. Pilekrattet 

har et fint naturindhold, dødt ved og nogle steder vand på terræn. Ledningen 

bør derfor føres udenom lokaliteten. 

Lokaliteterne 013X, 015M og 016S ligger forholdsvis samlet. Det er ikke muligt 

at føre ledningen udenom disse arealer, men da der forekommer arealer i høj og 

god naturtilstand, og der forekommer odder og bæver i området (bilag IV), bør 

ledningen enten krydse arealet ved en styret underboring eller alternativt, gra-

ves ned i den sydligste del af korridoren, hvor området er artsfattigt og domine-

ret af rørgræs. 

  

Figur 107 Kabeltracéet (blå) del 1, besigtigede naturområder, arter, opmærksom-

heds og anbefalede passagemuligheder.  
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På det næste stykke af kabeltracéet (del 2) er der identificeret fire opmærksom-

hedspunkter ved lokaliteterne 019M, 022M, 029E og 034X (Figur 108).  

For mosen, 019M, er det udelukkende den nordligste del, der ligger indenfor ka-

beltracéet. Mosen er et artsrigt pilekrat. Ledningen bør føres udenom lokaliteten, 

så arealer med god naturtilstand ikke påvirkes. Alternativt kan lokaliteten kryd-

ses med en styret underboring.  

I mosen, 022M, ligger der to vandhuller (023S og 024S/025S). Lodsejer oplyser 

der tidligere været bæver på arealet. Der blev fundet flere arter af padder i om-

rådet, herunder spidssnudet frø. Både bæver og spidssnudet frø er opført på Ha-

bitatdirektivets bilag IV. Raste- og yngle områder for disse arter må ikke øde-

lægges. Ledningen bør føres udenom lokaliteten. Alternativt kan lokaliteten 

krydses med en styret underboring.  

Engen, 029E, omfatter et mindre areal med rigkær i god tilstand i den nordligste 

del. Dette areal er i god tilstand, og ledningen bør føres udenom lokaliteten. Al-

ternativt kan ledningen føres igennem lokaliteten længere mod syd.  

Lokaliteten 034X omfatter ligeledes et vandhul (035S). Lokaliteten udgør et ind-

hegnet haveanlæg, med arealer i god naturtilstand. Ledningen bør føres udenom 

lokaliteten, dels på grund af den gode naturtilstand på dele af arealet, dels fordi 

lokaliteten udgør et haveanlæg. 

  

Figur 108 Kabeltracéet (blå) del 2, besigtigede naturområder, arter og opmærksom-

hedspunkter. 
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På det næste stykke af kabeltracéet (del 3) er der kun identificeret en enkelt lo-

kalitet, som udgør et konfliktpunkt, 042X (Figur 109). 

Lokaliteten, 042X, udgør et gammelt, nedlagt dambrug, som ligger ned til et 

større vandløb. Lokaliteten er grundvandspåvirket, og der findes mange positive 

arter på arealet. Lokaliteten er meget våd og de gamle bygninger og damme fin-

des endnu på arealet. En gennemgravning af arealet med fjernelse af en eller 

flere damme kan være med til at skabe mere naturlige og mere heterogene for-

hold. Det er dog muligt, at det anlægsteknisk vil være uhensigtsmæssigt, og at 

en styret underboring derfor er at foretrække.  

 

Figur 109  Kabeltracéet (blå) del 3, besigtigede naturområder, arter, opmærksom-

hedspunkter og passagemuligheder. 

På det næste stykke af kabeltracéet (del 4) er der identificeret to opmærksom-

hedspunkter ved lokaliteterne 055M, 056E og 058M, der ligger i sammenhæng 

med hinanden (Figur 110) og ved lokaliteterne 048E, 049E, nyregistreret eng 

øst for 049E samt 054M, hvor der yngler hvid stork. 

Der er stor bæver- og odder aktivitet på arealerne ved 055M, 056E og 058M. 

Bæver og odder er begge bilag IV-arter, og deres raste- og yngleområder må 

ikke ødelægges. Der er ligeledes tidligere registreret leverurt på arealet, som er 

opført på den danske Rødliste som næsten truet (NT). Det er ikke muligt at 

lægge ledningen udenom arealerne. Lokaliteterne bør derfor krydses med en 

styret underboring. 
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Ved 048E, 049E, nyregistreret eng øst for 049E samt 054M yngler den hvide 

stork, der er sjælden i Danmark og opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 

I. Hvid stork er derudover opført på den danske rødliste som kritisk truet. I grøf-

ten øst for 054M er der desuden spor efter bæver, som er bilag IV-art, og hvis 

raste- og yngleområder derfor ikke må ødelægges. Lokaliteten bør derfor kryd-

ses med en styret underboring. Alternativt skal gravearbejde udføres udenfor 

den periode, hvor storkene opholder sig i området, dvs. i perioden oktober-fe-

bruar.  

  

Figur 110 Kabeltracéet (blå) del 4, besigtigede naturområder, arter, opmærksom-

hedspunkter og passagemuligheder. 

På det næste stykke af kabeltracéet (del 5) er der identificeret fire opmærksom-

hedspunkter ved lokaliteterne 066SK, 076O og 080E, 083SK og 087M (Figur 

111). 

I skovstykket, 066SK, forekommer der skov med god natur, herunder dødt ved 

og træer med hulheder og spættehuller. Ledningen bør derfor føres udenom lo-

kaliteten. Alternativt kan ledningen føres igennem den sydligste del af arealet. 

Lokaliteterne 076O og 080E ligger tæt sammen. På begge lokaliteter findes are-

aler med god naturtilstand og fredede arter af krybdyr og padder (skovfirben, 

skrubtudse og brune frøer). Ledningen kan føres udenom arealet langs vejen. 

Alternativt bør ledningen krydse arealet med en styret underboring.  
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Lokaliteten, 083SK, er en tidligere losseplads, som er indhegnet og i et vist om-

fang benyttes rekreativt. Ledningen bør føres udenom lokaliteten. 

Mosen, 087M, er i god tilstand og indeholder mange fine arter, herunder to arter 

af orkidéer. Ledningen bør føres udenom lokaliteten. Alternativt kan ledningen 

føres igennem lokaliteten i den nordlige del af området.  

  

Figur 111  Kabeltracéet (blå) del 5, besigtigede naturområder, arter, opmærksom-

hedspunkter og passagemuligheder. 

På det sidste stykke af kabeltracéet (del 6) er der identificeret 3 opmærksom-

hedspunkter ved lokaliteterne 090H, 104H samt et område hvor 094M, 095O og 

096E ligger samlet (Figur 112). 

Heden, 090H, omfatter arealer, der har god tilstand. Ledningen bør føres 

udenom arealet eller anlægges så nordligt som muligt, så arealer med god na-

turtilstand ikke berøres.  

Lokaliteterne 094M, 095O og 096E ligger sammenhængende. Indenfor de tre lo-

kaliteter findes arealer i god naturtilstand, med mange fine arter, herunder kød-

farvet gøgeurt og spidssnudet frø. Spidssnudet frø er omfattet af Habitatdirekti-

vets bilag IV og artens raste- og yngleområder må derfor ikke ødelægges. Led-

ningen kan ikke føres udenom arealet, og bør derfor føres igennem arealet så 

østligst som muligt. Alternativt bør underbores arealet. 
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Heden, 104H, er artsrig og har god naturtilstand. Ledningen bør føres uden om 

arealet. Da heden ligger i kanten af korridoren, bør det ikke være noget problem 

at undgå lokaliteten.  

 

Figur 112  Kabeltracéet (blå) del 6, besigtigede naturområder, arter, opmærksom-

hedspunkter og passagemuligheder. 

  

5 Lokaliteter for undersøgelser i 2021 

Lokaliteter for feltundersøgelse 2021 består af kortlægning af flagermusegnede 

træer, markfirben ved kystskrænten og levesteder for birkemus. 

5.1 Flagermusegnede træer  

Det er er ud fra luftfoto vurderet at det ikke kunne udelukkes at 83 lokaliteter 

med træer kunne have egnede flagermustræer. Alle lokaliteter er besigtiget og 

på baggrund af feltbesigtigelsen kunne det fastslås at fire lokaliteter havde ét el-

ler flere træer der potentielt er egnede levested for flagermus. Af Figur 113 

fremgår de besøgte lokaliteter. I alt blev fire lokaliteter vurderet at have et eller 

flere flagermusegnede træer.   
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Figur 113  Lokaliteter besigtiget for vurdering af træers egnethed for flagermus. Fra 

vest mod øst viser de grønne markeringer lokalitet 1-4 hvor der er fundet 

egnede flagermustræer. 

Lokalitet 1 – Læhegn ved Vibshedevej 4 

Ved læhegn ved Vibshedevej 4 er et enkelt poppeltræ med døde grene og løs 

bark (Figur 114). Træet står i et levende hegn, der hovedsageligt består af krat 

af hybenrose, pil samt fyrretræer. Poppeltræet er delvist overgroet af gedeblad. 

Tracéet krydser gennem det levende hegn lidt nord for det egnede træ. Træet er 

stort og delvist udgået. Der er grensamlinger og løs bark. Det kan ikke udeluk-

kes at træet benyttes af flagermus til rastning/dagsophold.   
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Figur 114 Flagermusegnet træ i læhegn ved lokalitet 1. 

Lokalitet 2 – Skovklynge syd for Voldervej 53 

I en skovklynge syd for Voldervej ligger en tange af træer omgivet af marker. 

Inde mellem træerne ligger et lille vandhul. Vandhullet er omgivet af mindre 

træer, men disse er beskåret ud mod marken og mod vandhullet. Dette har ef-

terladt hulheder i nogle af træerne som potentielt kan benyttes af flagermus til 

rastning/dagsophold. Desuden er der et dødt træ med løst bark, et træ med 

spættehuller som også vurderes at kunne være egnet. Se Figur 115. Tracéet lø-

ber tæt forbi klyngen af træer.  

 

Figur 115 To af de egnede træer ved lokalitet 2. 
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Lokalitet 3 – Skovkile nord for Holmgårdvej 88 

Nær Bækmarksbro er et mindre skovområde af ahorntræer omgivet af marker. I 

dette område er der to egnede træer. Et træ med spættehuller samt et dødt træ 

med hulheder og spættehuller. Se Figur 116. Skovområdet ligger umildbart syd 

for kabeltracéet.  

 

Figur 116 De to egnede træer ved den tredje lokalitet. 

Lokalitet 4 – Skovstribe ved Storå, ca. 1,3 km vest for Strovstrup 

Den fjerde lokalitet er et lille skovområde på mellem Storå og marker. Det er 

beliggende på en skrænt og er bevokset med eg, røn, rødgran og fyr. Der er et 

enkelt dødt egetræ med afbarket stamme og løs bark nær basis, dog uden syn-

lige hulheder. Det kan ikke udelukkes at træet er flagermusegnet. Se Figur 117. 

Tracéet går gennem det lille skovområde. 
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Figur 117 Det døde træ ved lokalitet 4, der er et egnet flagermustræ.  

5.2 Markfirbenundersøgelse af kystskrænten nær 

Tuskjær 

Kystskrænten ved Tuskjær blev besigtiget for at eftersøge markfirben (Figur 118 

og Figur 119). Til markfirbenundersøgelsen blev området eftersøgt i en time og 

de mest egnede steder på området blev særligt undersøgt. Der var på dagen 

delvist skyet, 16 °C og vind på 6 m/s. Der blev ikke fundet nogen markfirben i 

eftersøgningen.  

 

Figur 118  Kystskrænten nær Tuskjærundersøgt for markfirben. 
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Figur 119 Kystskrænten nær Tuskjær undersøgt for markfirben 

 

5.3 Birkemus  

Langs kabeltracéet blev der fundet seks birkemusegnede områder. Desuden blev 

der fundet fem potentielt egnede områder samt 12 områder der ikke blev kryd-

set direkte af tracéet, men hvor fødesøgningsområdet eller en tilknyttet korridor 

krydses af tracéet eller arbejdsområdet. Nedenfor findes en beskrivelse af de 

identificerede områder. Hvert underafsnit (og dermed lokalitet) indeholder en 

kort beskrivelse af lokaliteten samt opmærksomhedspunkter i forhold til led-

ningsføringen. Områderne gennemgås fra vest mod øst.  
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Figur 120 Birkemusegnede områder langs kabeltracé samt potentielle korridorer og 

fødesøgningsområder.  

 

Potentielt birkemusegnet område ved Sønderby gårde med tilhørende 

potentielt fødesøgningsområde 

Området ligger langs et § 3-beskyttet vandløb: Krondal Skalkhøj Grøft. langs 

vandløbet ligger både § 3-beskyttet mose og eng der hhv. er vurderet til tilstand 

IV (ringe) og III (moderat) i 2014. Området ligger tæt på boliger ud til en rela-

tivt trafikeret vej samt tæt på havet. Disse parametre tilgodeser ikke birkemus, 

men udelukker dem heller ikke fra området. Syd for mose/eng området ligger en 

mark i drift. Dette er ikke et ideelt habitat for birkemus, men det er kendt at de 

bruger marker til fødesøgning, især efter høst, når der er opvokset græsser og 

lignende på marken (Møller, Asbirk, Baagøe, Håkansson, & Jensen, 2011).  
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Egnede områder langs Ramme Å øst for Mårupgård med tilhørende 

fødesøgningsområder 

Dette område indeholder fire tanger der alle enten gennemskæres af tracéet el-

ler kommer tæt på dette (hvoraf et kun er potentielt egnet), samt et mindre iso-

leret skovmoseområde, der kun anses for potentielt egnet. Området ligger langs 

et § 3-beskyttet vandløb og indeholder § 3-beskyttet eng, mose, overdrev og 

søer. Området har generel høj urte-/græs-bevoksning og nogle områder der 

kunne fungere til overvintring. Området grænser desuden flere steder op til 

marker i drift, der kan fungere som potentielle fourageringsområder samt mod 

øst til et græsareal, der er ideelt til fødesøgning.  

Potentielt egnet område ved Rysensten Bæk med tilhørende 

fødesøgningsområder nord for Rysensten Hovedgård 

Området ligger langs § 3-vanløb og indeholder § 3-mose, -eng og -søer. Desu-

den er der et beskyttet dige i forbindelse med området der kan fungere som 

overvintringslokalitet. Området har et tæt urte-/græsdække, men har dog nogle 

steder lidt for kratagtig bevoksning. Området grænser op til marker der potenti-

elt kan fungere som fødesøgningsareal, hovedsageligt om efteråret efter høst og 

opvækst af græsser og lignende.  

Potentielt egnet område ved Rysensten Bæk med tilhørende 

fødesøgningsområder nord for Sønderskovvej 7 

Området ligger langs en å og indeholder § 3-beskyttet eng. desuden ligger der 

to § 3-beskyttede søer på markerne i en afstand af hhv. ca. 35 og 70 m fra en-

gen. Området ligger på den anden side af en lille vej ift. kabeltracéet. Generelt 

krydser birkemus ikke veje der gennemkøres flere gange i døgnet (Møller, 

Asbirk, Baagøe, Håkansson, & Jensen, 2011), så dette kan afholde dem fra at 

komme i nærheden af projektområdet. De omkringliggende marker kan fungere 

som korridor til søerne på markerne og den sparsomme vegetation omkring 

disse samt til fødesøgningsområde, især om efteråret.  

Potentiel korridor nordvest for Fårevej 118 langs § 3-vandløb 

Den potentielle korridor befinder sig langs det § 3-beskyttede vandløb der løber 

mellem de to potentielt egnede områder beskrevet i afsnittene over og under 

dette.Langs vandløbet er der begrænset vegetation og det er usandsynligt at 

området kan bruges til meget andet en spredning og muligvis i lavere grad no-

get fødesøgning. Vandløbet bør underbores for at sikre at integriteten som korri-

dor ikke indskrænkes. 

Potentielt egnet område langs å mellem Sønderskovvej 7 og Fårevej 118 

med tilhørende fødesøgningsområder 

Området ligger langs et § 3-beskyttet vandløb og består af randvegetationen 

nær dette samt et mindre krat-skovområde. området har en ringe størrelse i ho-

veddelen mellem Sønderskovvej 7 og Fårevej 118, men breder sig ud på østsi-

den af Sønderskovvej. Dette område er dog af kunstig karakter og vil formentlig 

ikke være egnet til meget andet end fødesøgning. Desuden har området to 

smalle tanger mod sydøst samt et mod syd. Disse består af tre beskyttede diger 

og er hovedsageligt egnet til overvintring. Området grænses op af marker som 

potentielt kan benyttes til fødesøgning.  
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Potentielt egnet område langs beskyttet vandløb ved Lille Galsgård med 

tilhørende fødesøgningsområder 

Området består af § 3-mose samt og ligger langs et § 3-vandløb. Bevoksning på 

området er af egnet karakter og er blot 10.200 m² stort. Der er ingen åbenlyse 

overvintringslokaliteter på arealet. Området grænser op til marker i drift der po-

tentielt kan benyttes til fødesøgning.  

Potentielt egnet område ved nedlagt fiskeopdræt ved Fåre Mølleå syd for 

Fåre med tilhørende fødesøgningsområder 

Området består af et tidligere dambrug langs et § 3-beskyttet vandløb. Området 

er nu overgroet af tæt græsbevoksning og er tydeligt næringspåvirket. Mod 

nordvest er der et græsareal på den modsatte side af åen der kan fungere som 

fødesøgningsområde. Bevoksningen er lidt kort, men fin blot til fødesøgning. 

mod sydøst grænser området op til marker i drift der potentielt kan bruges til 

fødesøgning om efteråret.  

Potentiel Korridor langs å under Ringkøbingvej Nord for Ringkøbingvej 

171 

Ringkøbingvej underløbes af et vandløb, med begrænset randbevoksning. Mod 

vest er et egnet habitat i forbindelse med vandløbet. Dette kan fungere som 

korridor til spredning.  

Egnet område langs Flynder Å, hvor denne krydser Holmgårvej med 

tilhørende fødesøgningsområder 

Området består af § 3-eng, -mose og -søer samt græsarealer og den § 3-be-

skyttede Flynder Å. Desuden er der mod nordvest to beskyttede diger der er 

ideelle til overvintring. Området har generelt et fint urte-/græs-dække der er 

ideel bevoksning for birkemus. Desuden grænser området op til marker i omdrift 

der kan benyttes til fouragering, især om efteråret.. 

Egnet område langs Drideå nord for Kvolsbæk Gårde med tilhørende 

fødesøgningsområder 

Området ligger omkring Drideå og består af § 3-beskyttet mose, -søer og eng. 

Området har urte- og græsbevoksning og er generelt fugtig. Desuden grænser 

området op til marker i omdrift, der potentielt kan bruges til fourageringsområ-

der om efteråret.  

To potentielle korridorer langs beskyttede åløb ved på hver side af 

Donskærvej 31 

De to vandløb har generelt ikke meget randbevoksning og kan derfor kun fun-

gere som korridorer og ikke deciderede levesteder. De to potentielle korridorer 

ligger nord for Damhus Å og kan potentielt fungere som korridorer til spredning 

herfra.  

Egnet område ved Damhus Å med tilhørende fødesøgningsområder syd 

for Donskærvej 19 

Området består af Damhus å, et § 3-beskyttet vandløb samt de omkringliggende 

områder der ved tracéet består af græsarealer og opstrøms og nedstrøms også 

både § 3-beskyttet mose og eng. Desuden indeholder området også et 
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blandskovsområde med et beskyttet vandløb, der dog er lidt overgroet. Området 

kan potentielt også fungere som overvintringsområde. Desuden grænser områ-

det også op til marker i omdrift der kan fungere som fødesøgningsområde..  

To potentielle korridorer langs åløb på hver side af Hestbækvej 2 

De to vandløb der løber parallelt med Hestbækvej har begrænset bevoksning 

langs siderne og kan derfor ikke fungere som levested for birkemus. De kan dog 

fungere som spredningskorridorer eller potentielt fødesøgningsområde for birke-

mus der befinder sig i et mindre egnet område mod øst.  

Potentiel korridor langs jernbane i Bur 

Langs jernbanen er der træbevoksning, der er for tæt til at fungere som fast le-

vested for birkemus idet tæt urte-/græs-bevoksning ikke er til stede. Området 

kan dog potentielt fungere som spredningskorridor fra området omkring Gede-

mose Grøft øst for området.  

Egnet område langs Gedmose Grøft med tilhørende 

fødesøgningsområder syd for Bur Mølle 

Området omkring det § 3-beskyttede vandløb Gedemose Grøft består omkring 

tracéet af § 3-beskyttet overdrev og eng. Bevoksningen har en passende højde 

og dækning så den er ideel for birkemus. Der ligger desuden et mindre skovom-

råde i den østlige del af området, der potentielt kan huse egnede overvintrings-

steder. Området grænser derudover op til marker i omdrift der kan fungere som 

fourageringsområder, især om efteråret. 

Potentielt egnet område med tilhørende fødesøgningsområder øst for 

Burvej 58 

Området består af § 3-beskyttet hede samt et levende hegn der mod syd græn-

ser op til naturen omkring Storå. Området indeholder noget egnet vegetation og 

kan derfor fungere som levested for birkemus. Området er især egnet til over-

vintringsområde. Desuden kan de omkringliggende marker fungere so, fødesøg-

ningsområde for birkemus. Området ligger noget syd for tracéet, men der kan 

opstå et overlap mellem et potentielt fourageringsområde på markerne nord for 

området og arbejdsarealerne for projektet.  

Egnet område langs Ørbæk og Storå med tilhørende 

fødesøgningsområder øst for Naur Hede 

Området ligger umildbart nord og øst for stedet hvor Ørbæk løber ud i Storå og 

tracéet skærer gennem begge åløb. Området består af de § 3-beskyttede åløb 

samt naturen omkring, der består af § 3-beskyttet eng, -mose, -overdrev, -hede 

og -søer samt græsarealer og noget skov. Der er skrænter langs dele af ådalen 

og et beskyttet dige i den tæt på stedet for tilløbet. Begge dele er ideelle over-

vintringslokaliteter for birkemus. Området har både steder med tæt urtebevoks-

ning, græsbevoksning og områder med skov. Desuden grænser området flere 

steder op til marker, der kan fungere som fødesøgningsarealer. Langs den vest-

lige del af Ørbæk er der flere steder granskov, der ikke vurderes til egnet for 

birkemus.  
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Potentielt egnet område med tilhørende fødesøgningsområder sydvest 

for Strovstrup 

Området består af § 3-mose, -søer og -hede samt mellemliggende græs- og 

skovområder. Især den nordlige del med mose og to søer virker egnet, mens 

den midterste del har en del grantræer, der ikke er nær so gode som birkemus-

habitat. Området indeholder flere steder, der er potentielle overvintringslokalite-

ter. Området grænser op til marker, der potentielt kan fungere som fødesøg-

ningslokaliteter.   

Potentielt egnet område med tilhørende fødesøgningsområder nord for 

Ringkøbingvej 5 

Området består af et mindre område bestående af § 3-beskyttet hede samt et 

beskyttet dige. Desuden er der et potentielt fødesøgningsareal samt korridorom-

råde mellem diget og heden. Diget er hovedsageligt egnet til overvintring, mens 

heden kan bruges hele året, også potentielt til overvintring.  

Potentielt egnet område med tilhørende fødesøgningsområder øst for 

Ringkøbingvej 5 

Området ligger sydvest for Holstebro By og er en del af et stort hedeområde. 

Området gennemløbes af en å længere mod sydøst. Området ligger syd for 

Ringkøbingvej mens tracéet går på nordsiden af vejen. Vejen er meget trafikeret 

og det er derfor usandsynligt at den krydses jævnligt af birkemus. Projektet vil 

derfor ikke have en effekt på området.  
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1 Indledning og formål 

Energinet planlægger at lægge et el-transmissionskabel under Storå i nærheden 

af Bur samt andre omkringliggende vandløb. Det påtænkes at etablere underfø-

ringen som boring. Dertil anvendes boremudder, der består af bentonit. For det 

tilfælde, hvor der i en uheldssituation sker jordbrud og boremudder derved 

trænger til overfladen. Såfremt udtrængningen sker umiddelbart under et vand-

løb, f.eks. Storå, kan boremudderet trænge ud i vandløbet. Denne uheldssitua-

tion kaldes ikke helt korrekt ofte også som "blow-out".  

ENERGINET 

VURDERING AF SUSPENDERET 

STOFKONCENTRATIONER FRA 

BLOW OUT TIL STORÅ OG 

ANDRE VANDLØB 

LANDANLÆG TIL THOR HAVMØLLEPARK 
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Det ønskes belyst, hvad konsekvensen af et sådant udslip kan være for koncen-

tration af suspenderet stof i Storå eller andre nærliggende vandløb. 

2 Metode 

Bentonittens specielle egenskaber gør det meget vandskelligt, på teoretisk vis, 

at vurdere sedimentpåvirkning ved en udledning af bentonit til Storå. Derfor er 

det valgt at gennemføre følgende scenarier, der indrammer udfaldsrummet: 

› Momentan blanding af bentonit med åvandet 

› Bentonit fjernes mekanisk fra bunden af vandløbet 

› Bentonit ligger på bunden af vandløbet og eroderes af vandstrømmen. 

2.1 Strømning 

For Storå regnes med en typisk vandføring på ca. 16,1 m³/s (WIKI, 2021). En 

maksimal vandføring kan være 50 m³/s (COWI, 2017) Disse vandføringer vil 

svare til strømhastigheder på normalt ca. 1 m/s og som ekstrem på op til 2 m/s. 

Den eksisterende koncentration af suspenderet stof (SS) i Storå ved Bur Bro lig-

ger i middel på 7,3 mg/L med en spredning på 5,3 mg/L (Overfladedatabase, 

2021), se Figur 2-1, Figur 2-2 og Tabel 2-1. Målingerne beskriver middelforhold 

over vanddybden – der kan påregne en betydende koncentrationsvariation over 

dybden med højeste koncentrationer nær bunde. Måleperioden varer fra decem-

ber 2016 til og med januar 2021. 

 

Figur 2-1 Suspenderet stof i Storå (Bur Bro). Målinger fra det danske overvågnings-

program mellem 2016 og 2021, (Overfladedatabase, 2021). 

Fordelingsfunktionere af koncentrationen af suspenderede stof er vist i neden-

stående Figur 2-2. 
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Figur 2-2 Sandsynlighedsfunktionerne (frekvensfunktion blå og sumkurve orange) af 

den målte koncentration af suspenderet stof i Storå ved Bur Bro. 

De statistiske værdier af målingerne er givet i Tabel 2-1. 

Tabel 2-1 Statistisk beskrivelse af SS-målinger 

Parameter Værdi 

Antal målinger 73 

Middelværdi (mg/L) 7,3 

Standard afvigelse (mg/L) 5,3 

90% fraktil (mg/L) 14,6 

50% fraktil (median) (mg/L) 5,6 

10% fraktil (mg/L) 3,8 

Maksimum (mg/L) 38 

Minimum (mg/L) 2 

 

2.2 Sedimentbeskrivelse 

Information om bentonit er modtaget fra (Bentoniet, 2021) og af Energinet 

27/8/21 (Stine Rabech Nilsen, pers.comm): 

  

Bentonit består af lermineralet montmorillionite. Der er dermed tale om plade-

formede korn med en gennemsnitlig diameter på ca. 1 µm og en tykkelse på 1 

nm. 

  

Bentonit leveres i sække som pellets eller pulver og blandes med rent vand på 

blandeanlæg. Den typiske dosering er 40-45 kg/m3 (fx produktet Bentoniet – 

HV). (Wikipedia, 2021) oplyser at friskblandet bentonit har en densitet på mel-

lem 1,03 – 1,10 g/ml. I nærværende analyse anvendes begge værdier med 

værdien på 1,06 g/ml som centralt estimat. Under boring stiger densiteten pga. 

blanding med udboret materiale (cuttings) op til 1,25 g/ml. Det antages at 
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udboret materiale efter et evt. blowout vil sedimentere ud af blandingen og ikke 

følge bentonit-suspensionen. 

Tabel 2-2 Densitetsparametre 

Mængde Kornstørrelse 

Densitet (g/ml) 

Lav Centralt Høj 

5 m³ 1 µm 1,03 1,06 1,10 

3 Resultater 

I det følgende angives resultater for den forventede stigning af koncentrationen 

af suspenderet stof fra de ovenstående scenarier. Disse koncentrationsstigninger 

skal ses i forhold til den eksisterende koncentration af suspenderet stof i Storåen 

ved Bur Bro på 7,3±5,3 mg/L (middelværdi ± standardafvigelse). 

3.1 Momentan blanding i vandløb 

Ved en tilførsel af 5 m³ bentonit til Storåen over en periode på 15 minutter vil 

koncentrationen af suspenderet stof stige mellem 3 og 34 mg/L, afhængig af 

kombinationen af vandføring og bentonittens densitet.  

Dette kan betragtes som den øvre grænse af hvad der kan der teoretisk kan for-

ventes ved de givne antagelser (worst case). 

3.2 Mekanisk fjernelse 

Antages at 5 m³ spildt bentonit fjernes med en gravemaskine over en periode 

på 2 timer, og at der i denne oprensningsproces spildes ca. 50% af bentonitten, 

vil den resulterende øgning af koncentrationen af suspenderet stof være mellem 

0,4 og 4,3 mg/L (afhængig af kombination af vandføring og bentonittens densi-

tet). 

3.3 Fjernelse fra vandløbets strømning alene 

Dette svarer til en "do-nothing" situation, hvor man efterlader bentonitten i 

vandløbet uden at røre ved den. Dermed svarer det til en situation, hvor ud-

trængning af bentonit til vandløbet enten ikke kan identificeres (dårlig sigt i van-

det, grøde, etc.) eller at udslippet ikke opdages. 

Efterlades bentonitten på bunden af Storå, vil den i kraft af sin særlige fysiske 

egenskaber blive liggende som en tung suspension, med meget ringe blanding 

med åvandet. En præcis beskrivelse af suspensionens blanding med åvandet 

vurderes derfor ikke muligt uden fysiske forsøg med den specifikke bentonitsu-

spension.  

Da dette i den nuværende situation ikke er muligt, gennemføres en konservativ 

tilnærmelse af forholdene idet bentonitsuspensionen antages at have samme 

egenskaber som vand (dette er konservativt) og at det udelukkende er densi-

tetsforskellene der forhindrer blanding med åvandet.  
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Teorien bag vertikal blanding på tværs af densitetsskilleflader i vandrette strøm-

ninger er beskrevet i (Pedersen, 1986). Vedrørende de detaljerede beregninger 

henvises til Bilag A. 

Ovenstående hastigheder og densiteter anvendes. Derudover anvendes en skøn-

net maximal dybde på 2 m, en skønnet bredde på 16 m samt figurer og formler 

fra (Pedersen, 1986). Størrelse Ve/V findes ved aflæsningen. Denne kvotient 

multipliceres med en strømningshastighed i Storå (enten 1 m/s eller 2 m/s), og 

dermed bestemmes erosionshastigheden Ve af bentonitlaget på åens bund. Ben-

tonitten medrives (eller eroderes) over skilleflade mellem åvand og bentonit, se 

nedenstående illustration. 

 

Figur 3-1 Illustration af bentonittens medrivning fra bunden af vandløbet. 

I beregningen antages det at bentonitten ligger i en bredde på 3 m (dvs. i en 

smal rende dybest i tværprofilen) og i en længde der enten er 50 m eller 5 m. 

Det giver et stort og et lille skillefladeareal, hvor der medrives bentonit fra. De 

resulterende stofkoncentrationer i Storå er beregnet ved forskellige skilleflade-

arealer (områdestørrelser) og ved forskellige vandføringer og dermed strømha-

stigheder. 

Medrives fra et stort areal, kan der medrives mere bentonit end over et mindre 

areal og koncentrationen af suspenderet stof vil derfor være større ved et større 

areal.  

Stor vandføring vil fortynde mere og resultere i lavere koncentrationer. Samtidig 

vil stor vandføring øge friktion som igen øger medrivning. Dette vil give stigende 

koncentrationer i Storå. Beregningerne viser at den sammensatte proces vil re-

sultere i en relativ beskeden øgning af koncentration ved stor vandføring, se Ta-

bel 3-1. 

Tabel 3-1 Koncentration af bentonit i åvandet ved forskellige kombinationsmulighe-

der for påvirket område af åbund og vandføring 

 Suspenderet stof (mg/L) 

Middel vandføring  

(16,1 m³/s) 

Max vandføring 

(50 m³/s) 
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Stort område (3mx50m) 56 126  

Lille område (3m*5m) 5,6 13 

 

Ovenstående beskriver koncentrationen af bentonit lige nedstrøms for udslippet. 

Et andet vigtigt faktum er, i hvor lang tid en sådan koncentration kan forventes 

ved et udslip på 5 m³ over 1 kvarters varighed, se Tabel 3-2.  

Tabel 3-2 Påvirkningsperioder for koncentrationer præsenteret i Tabel 3-1 

 Påvirkningsperiode (minutter) 

Middel vandføring  

(16,1 m³/s) 

Max vandføring 

(50 m³/s) 

Stort område (3mx50m) 3 0,3 

Lille område (3m*5m) 28 11 

 

Det ses af ovenstående tabel, at kun påvirkningens varighed kun er realistisk for 

kombinationen af lille område og middel vandføring. I dette tilfælde er varighe-

den længere end udslippets varighed på et kvarter (15 minutter). For de andre 

hændelser er varigheden beregnet til at være kortere end udslippets varighed og 

kan selvfølgeligt ikke ske. Varigheden vil i de tilfælde være lig med udslippets 

varighed og koncentrationen i Storå vil for den tilfælde være mindre end den an-

given i Tabel 3-1. En skalering af koncentrationen iht. varigheden (Tmin/15min) 

er gennemført nedenfor: 

Tabel 3-3 Korrigeret koncentration af bentonit i åvandet ved forskellige kombinati-

onsmuligheder for påvirket område af åbund og vandføring  

 Suspenderet stof (mg/L) 

Middel vandføring  

(16,1 m³/s) 

Max vandføring 

(50 m³/s) 

Stort område (3mx50m) 11 2,5 

Lille område (3m*5m) 28 10 

 

3.4 Nedstrøms fortynding  

På vej ud ad Storå vil koncentrationen aftage langsomt på grund af f.eks.  

› Vandtilførsel 

Tilførsel af vand fra tilløb (bække, grøfter, grundvand, etc.) 

› Langsgående dispersion 

I midten af vandløbet strømmer vandet hurtigere end i siderne, derfor vil 

noget stof komme hurtigere frem end andet. Stofskyen "trækkes således 

ud" over en længere strækning af åen. 

› Sedimentation  

I stillestående dele af åen kan det suspenderede stof sedimenteres. 
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3.4.1 Vandtilførsel 

Med hensyn til tilførsel fra tilløb vurderes det at denne omtrent svarer til oplan-

det størrelse. Det vurderes at oplandet nedstrøms for Bur Bro er betydende min-

dre end det samlede opland af Storå. Da koncentrationerne af bentonit kun kan 

beregnes som størrelsesordener, vil en mindre fortynding ikke være afgørende. 

Derfor udelades denne proces i betragtningerne. Dette er desuden en konserva-

tiv antagelse, dvs. den giver resultater der bevist ligger i overkanten af det for-

ventede resultat. Der sker en vis grundvandstilførsel til åen som vil bidrage til 

fortynding i mindre omfang. Denne proces er derfor udeladt af foreliggende be-

tragtninger.  

3.4.2 Langsgående dispersion 

Den langsgående dispersion i vandløbet er vanskelig at bestemme. Ved en kon-

tinuerlig udstrømning vil den være negligibel. En kortvarig puls derimod vil 

danne en "prop" af vand med høj koncentration, som så på grund af hastigheds-

profilen i vandløbet vil fordele sig over en længere strækning jo længere den 

strømmer ned ad vandløbet. Den maksimale koncentration Cmax efter en pulsud-

ledning er beskrevet i (Fischer, et al., 1979) som funktion af nedstrøms afstand 

x efter følgende formel: 

𝐶𝑚𝑎𝑥  (𝑥) =
𝑀

𝐴 · √4 · 𝜋 · 𝐾 · 𝑥
𝑈⁄

 

hvor 

M: Tilført masse (kg) 

A: Tværsnitsareal (m²) 

K: Dispersionskoefficient 

U: Middelstrømhastighed 

x: stedkoordinat nedstrøms for udledning 

For at illustrere den relative reduktion af udgangskoncentrationen med ned-

strøms afstand divideres udtrykket med udgangskoncentrationen for det første 

længdeskridt x1, i dette tilfælde er x1 = 1000 m:  

𝐶𝑚𝑎𝑥 (𝑥)/𝐶𝑚𝑎𝑥  (𝑥1) =
𝑀

𝐴 · √4 · 𝜋 · 𝐾 · 𝑥
𝑈⁄

·
𝐴 · √4 · 𝜋 · 𝐾 ·

𝑥1
𝑈⁄

𝑀
 

𝑐(𝑥) =
𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑥)

𝐶𝑚𝑎𝑥(𝑥1)
= √

𝑥1

𝑥
 

Dermed udgår massen, areal, dispersion og hastighed i ovenstående formel. I 

dette tilfælde er x1=1000m og den relative reduktion af udgangskoncentration 

kan dermed simplificeres til udrykket: 

𝑐(𝑥) = √1000 · √
1

𝑥
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Den således simplificerede dimensionsløse reduktionsfunktion er illustreret i Fi-

gur 3-2. 

 

Figur 3-2 Dimensionsløs reduktionsfunktion af maksimal koncentration ved en pus-

udledning til et vandløb. Frigivelses tid 15 minutter. 

Det ses her at koncentrationen vil reduceres til halvdelen efter ca. 4 km og til 

20% ved ca. 25 km. Denne reduktion gælder for frigivelse der foregår over ca. 

15 minutter.  

3.4.3 Sedimentation 

I stillestående dele af åen kan det suspenderede stof sedimenteres. Det forven-

tes dog at sedimentation af bentonittens ler partikler ikke vil foregå i den turbu-

lente strømning i Storå. Denne proces vurderes derfor ikke at være af betydning 

for bentonitkoncentrationens størrelsesorden. 

3.4.4 Forhold i Nissum Fjord 

Når forureningen når til Felsted Kog/Nissum Fjord (efter ca. 10 km), vil den 

blandes i fjordvand. Det forventes at åvandet først vi lægge sig i overfladen som 

et tyndt lag og så, ved vindens og bølgers turbulens, blandes over hele vand-

dybden. Det forventes erfaringsmæssigt at fortyndingen vil være 10-100 gange 

allerede i en afstand på få hundrede meter.  

Den naturlig blanding i den relativ lavvandede og vindpåvirkede Nissum er i for-

vejen høj, således at en øgning på få mg/l vil ikke kunne spores under langt de 

fleste forhold.  

3.5 Varigheden af påvirkning 

Påvirkningens varighed og påvirkningens styrke vil modsvare hinanden. Den 

størst påvirkning eller de største koncentrationer vil være forbundet med den 

korteste varighed.  

Dette er illustreret i nedenstående Figur 3-3, hvor referencepåvirkningen er sat 

til den, der forventes ved en udledning over 15 minutter (1/4 time). 
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Figur 3-3 Illustration af sammenhæng mellem påvirkningens varighed og dens rela-

tive styrke.  

3.6 Krydsning af mindre vandløb 

Konsekvenserne ved udledning til et mindre vandløb er vurderet i dette afsnit.  

3.6.1 Grøft  

I en grøft vil strømhastigheden være lille og uden betydning for blanding eller 

medrivning. En lækage af bentonit til en grøft vil resultere i af bentonitten vil 

lægge sig på grøftens bund. Den kan enten fjernes mekanisk eller blive liggende 

indtil den er overgroet, dækket af andre sedimenter eller ved en ekstremhæn-

delse blive skyllet ud. Ved en sådan ekstrem hændelse kan det forventes, at bi-

draget fra bentonitten ikke spiller en betydende rolle sammenlignet med den øv-

rige transport af suspenderet stof. 

3.6.2 Vandløb 

Vandføringen i et mindre tilløb til Storå beregnes over samme afstrømningskoef-

ficient som den, der er fundet for Storå. Oplandet for Storå er 972 km² og ved 

en middel afstrømning på 16 m³/s findes en afstrømningskoefficient på ca. 17 

L/s/km². Et vandløb med et opland på ca. 30 km² (det kunne være Idum Å eller 

et vandløb af samme størrelse) fører dermed ca. 0,5 m³/s.  

Momentan blanding 

Som tidligere vist for Storå er den teoretisk maksimale koncentration beregnet 

for et mindre vandløb til mellem 300 og 1000 mg/l – altså væsentlig højere end 

for Storå.  

Fjernelse fra vandløbets strømning alene 

Ved at lade det mindre vandløb selv stå for oprensningen, findes ved normal 

strømhastighed på 0,5 m/s en koncentration på 1000 mg/L ved en varighed på 

næsten 15 minutter (svarende til et stort område) eller en koncentration på 150 

mg/L ved en varighed på 140 minutter, svarende til et lille område. 
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Dermed vil et udslip i et mindre vandløb give anledning til mere kritiske forhold 

end i Storå.  

4 Konklusion 

Ovenstående beregninger er sammenfattet i nedenstående Tabel 4-1. 

Tabel 4-1 Resultattabel for forventede maksimale koncentrationer af bentonit (mg/L) 

i Storå. 

Scenario Nedre estimat Øvre estimat 

Worst case (scen1) 3 34 

Fjernelse (scen 2) 0,4 4,3 

Lad stå til (blandbar) (scen 3) 2,5 28 

 

Der forventes dermed koncentrationsniveauer mellem 0,4 og 28 mg/L med en 

øvre grænse mellem 3 og 34 mg/L. 

Det forventes at koncentrationen af suspenderet stof halveres efter de første 4 

km. Ligeledes vil koncentrationen være væsentlig mindre, hvis udledningen fo-

regår over længere tid end de her antagne 15 minutter. Dermed vil en "sivende" 

udledning have ulige mindre påvirkning på vandløbet. 

Med hensyn til krydsning af mindre vandløb (mindre vandføring) vil de deraf føl-

gende koncentrationer af suspenderet stof være højere pga. den mindre vandfø-

ring. Det svarer til at det samme udslip i et vandløb med den halve vandføring 

vil give anledning til dobbelt så høje koncentrationer som i Storå.  
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Bilag A Hydrauliske beregninger for afsnit 3.3 

Forholdet mellem den opadrettede medrivningshastighed Ve af det tunge bund-

vand og åvandets hastighed V er beskrevet i (Pedersen, 1986). Her er Ve/V be-

skrevet empirisk som en funktion af nøgleparameteren densimetrisk Froudes tal 

F2
Δ,F, se Figur 5-1 

 

Figur 5-1 Empirisk sammenhæng mellem Froudes tallet og medrivningen Ve/V (Pe-

dersen, 1986) 

Det densimetrisk Froudes tal F2
Δ,F er defineret på baggrund af friktionshastighe-

den Uf: 
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𝐹𝛥,𝐹
2 =

𝑈𝐹
2

𝛥𝑔𝑦
 

hvor 

g: tyngdeacceleration (9,81 m/s2) 

y: lagtykkelsen af åvandet (2m) 

UF: Friktionshastigheden: 

𝑈𝐹 = √𝑓𝑖
2⁄ · 𝑉 

hvor 

fi/2: intern friktionskoefficient mellem tungt vand og let vand (se Figur 5-2) 

V: middelstrømhastighed i Storå 

Δ: normeret densitetsdifference: 

𝛥 =
𝜌2 − 𝜌1

𝜌2
 

hvor 

ρ: Densitet af åvand(1) hhv. bentonit(2) 

Den interne friktionskoefficient bestemmes ligeledes empirisk som funktion af 

Reynoldstallet Re,i, som bestemmes som 

𝑅𝑒𝑖 =
𝑉 · 𝑦/2

𝜈
 

hvor  

V: hastigheden i åen (1 m/s) 

y: Vandstand i åen (1 m) 

ν:  kinematisk viskositet (1,3 10-6 m²/s) 

Med de anvendte værdier beregnes Re og dernæst aflæses fi/2 af diagrammet i 

Figur 5-2. 
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Figur 5-2 Empirisk sammenhæng mellem Reynoldstallet og den interne friktionskoef-

ficient (Pedersen, 1986) 
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1 Resumé 

For at forbinde Thor Havmøllepark med højspændingsstationen ved Idomlund 

skal der etableres et nedgravet kabelsystem fra Tuskjær i Vest til Idomlund høj-

spændingsstation i øst. Kabelsystemet skal nedgraves over en stækning på ca. 

33 km. Hvor kabelsystemet krydser vandløb, vil disse blive underboret. Ved un-

derboringer er der en risiko for at der sker blow-out af boremudder til vandløbet. 

Enkelte vandløb som underbores, er opstrøms forbundet til Natura 2000-område 

nr. 64 Heder og klitter på Skovbjerg bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede.  

Der er derfor gennemført en Natura 2000-konsekvensvurdering, der har haft til 

formål at vurdere: 

› Om projektet kan medføre væsentlige negative påvirkninger på de arter og 

naturtyper, som udgør grundlaget for områdernes udpegning, hvor der i 

væsentlighedsvurderingen ikke har kunnet udelukke en væsentlig påvirk-

ning. 

› Om projektet vil forhindre, at naturtyper og arter på udpegningsgrundla-

gene opnår og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus  

› Om områdernes integritet vil bevares hvis projektet gennemføres 

Desuden er det vurderet om projektet kan forhindre, at vandområdeplanens 

målsætninger for området vil kunne opfyldes. 

Denne Natura 2000-konsekvensvurdering omfatter vurderingen af de potentielle 

konsekvenser ved et blow-out i et vandløb i form af øget sedimentation og til-

dækning, nedsat sigtbarhed, påvirkning fra additiver.  

Udpegningsgrundlag De arter og naturtyper for hvilke en væsentlig påvirkning ikke kunne udelukkes i 

væsentlighedsvurderingen, og som derfor indgår i denne konsekvensvurdering 

er vandløb (3260) samt arterne bæklampret (1096), laks (1106) og odder 

(1355). 

Natura 2000-konse-

kvensvurdering 

Det vurderede pro-

jekt 
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Konsekvensvurdering Samlet set er det vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige negative på-

virkninger på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-området og at områdets 

integritet bevares. 

Det er således vurderet: 

› At risikoen for, at projektet vil påvirke arterne bæklampret (1096), laks 

(1106) og odder (1355) er ubetydelig. Hvis de skulle blive påvirket, hvilket 

ikke er særlig sandsynligt, vil det være i form en direkte påvirkning af gyde-

banker for bæklampret (1096) eller laks (1106), som dog ikke vil have kon-

sekvens for bestanden af arterne i Natura 2000-området, eller i form af 

midlertidig nedsat sigtbarhed, hvilket arterne ikke er sårbare overfor, hvor-

for påvirkningen vil være ubetydelig.  

› At habitatnaturtypen vandløb (3260) ikke vil blive påvirket af tildækning fra 

sedimentspredning og påvirkning fra additiverne. 

› At projektet ikke forhindrer, at habitatnaturtyperne vandløb (3260) samt 

habitatarterne bæklampret (1096), laks (1106), og odder (1355) opnår 

og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus  

› At områdernes integritet bevares  

› At projektet ikke vil hindre, at de opstillede bevaringsmålsætninger for na-

turtyper og arter på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag vil 

kunne opfyldes.  

› At projektet ikke vil forhindre at vandområdeplanens målsætninger om god 

økologisk tilstand kan opfyldes. 

Konklusion Det vurderes således, at selvom der er en risiko for at der sker et blow-out ved 

underboring af vandløb opstrøms Natura 2000-område Nr. 64 Heder og klitter 

på Skovbjerg bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede, bør dette ikke forhindre, at 

projektet kan gennemføres. 
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2 Formål 

I forbindelse med etablering og nettilslutning af Thor Havvindmøllepark, skal der 

etableres et ca. 33 km langt nedgravet kabel fra kysten ved Tuskjær (nord for 

Nissum Fjord på den jyske vestkyst) til et område syd for Idomlund (vest for 

Holstebro). Desuden skal der etableres to stationsanlæg på strækningen: et ved 

Volder Mark og et ved Idomlund. 

Nærværende Natura 2000-konsekvensvurdering omhandler Natura 2000 områ-

der nr. 64, som består af Habitatområde H225 og H57, se Figur 2-1.  

 

Figur 2-1 Natura 2000-område N64 indeholdende Habitatområde H225 og Habitat-

område H57. Ikke hele H57 er vist på kortudsnittet. Den røde linje er ka-

beltracéet for kabelanlægget. 

Formålet med nærværende Natura 2000-konsekvensvurdering er at vurdere ef-

fektgraden af de påvirkninger, for hvilke det i væsentlighedsvurderingen ikke 

kunne udelukkes, at de kan have en væsentlig effekt på Natura 2000-områdets 

udpegningsgrundlaget. 

I væsentlighedsvurderingen blev alle naturtyper og arter på udpegningsgrundla-

get for Habitatområde H57 og H225 undersøgt. For område H57 og H225, blev 

det udelukket at der ville forekomme en væsentlig effekt på alle habitattyper på 

nær vandløb (3260) og arterne laks (1106) bæklampret (1096) og odder 

(1355). 

Konsekvensvurderingen tager udgangspunkt i Natura 2000-væsentlighedsvurde-

ringen foretaget i miljøkonsekvensvurderingen for landanlægget til Thor 
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Havvindmøllepark (COWI, 2021A), samt en supplerende analyse af stoftransport 

i vandløb som følge af blow-out (COWI, 2021B), vedlagt som appendix C til Mil-

jøkonsekvensrapporten (COWI, 2021A).  
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3 Metode 

Natura 2000-konsekvensvurderingen foretages på basis af eksisterende viden 

om arterne og naturtypen samt vurdering af stofkoncentrationer fra blow-out til 

Storeå og andre vandløb (COWI, 2021B). Eksisterende data for forekomst og til-

stand af habitatnatur samt forekomst af beskyttede arter er indhentet fra for-

skellige databaser, herunder Naturdata (Danmarks Miljøportal), Naturbasen 

samt Natura 2000-rapporterne for område N64 fra Miljøstyrelsen. 

De benyttede kilder er:  

› Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 – Heder og klitter på Skovbjerg Bak-

keø, Idom Å og Ormstrup Hede (Miljøstyrelsen, 2020). 

› Atlas over danske ferskvandsfisk (Møller & Carl, 2012). 

› Vandløb 2016. Økologisk tilstand, miljøfremmede stoffer og tungmetaller 

samt naturtyper og arter NOVANA (Rasmussen, Andersen, & Alnøe, 2018). 

› Miljøministeriets hjemmeside (mst.dk) 

› Overfladevandsdatabasen 

› Laksebestanden i Storå 2015 (DTU-Aqua, 2018) 

› Diverse videnskabelige artikler og rapporter som kan findes i referenceli-

sten. 

Naturtyper og arter der i væsentlighedsvurderingen blev vurderet til ikke at 

kunne blive væsentligt påvirket vil ikke blive behandlet yderligere i denne kon-

sekvensvurdering.  

Det blev i væsentlighedsvurderingen vurderet at der ikke kunne udelukkes en 

effekt på naturtypen vandløb (3260) samt arterne laks (1106), bæklampret 

(1096) og odder (1355). Disse vil derfor blive behandlet i denne konsekvensvur-

dering.  
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4 Projektbeskrivelse 

Projektområdet for jordkabelanlægget består af et i alt ca. 33 km langt projekt-

område samt et område til en ny højspændingsstation ved Volder Mark og en 

væsentlig udvidelse af det eksisterende højspændingsstationsområde ved Idom-

lund. Projektområdet strækker sig fra ilandføringspunktet ved Tuskjær på Jyl-

lands vestkyst nord for Nissum Fjord og frem til det nye højspændingsstations-

område ved Volder Mark og videre derfra og frem til det eksisterende højspæn-

dingsstationsområde ved Idomlund. Projektområdet er 300 meter bredt, men 

udvides til en bredde på 500 meter før og efter højspændingsstationsområdet 

ved Volder Mark. Projektområdet fremgår af Figur 4-1 med angivelse af lokalite-

terne for underboringer. I anlægsfasen vil arbejdsarealet have en bredde på ca. 

30-45 m som ligger indenfor det 300 m bredde projektområde. 

 

Figur 4-1  Projektområdets tracé med angivelse af krydsninger med af åløb og grøf-

ter. Blå firkant angiver en krydsning med et vandløb mens en grøn firkant 

indikerer krydsning med en grøft med tilknytning til et vandløb. 

Alle steder hvor kabelanlægget krydser en å eller vandløb, vil det ske med styret 

underboring, således at åen/vandløbet ikke direkte påvirkes. Ved en styret un-

derboring bores et rør under jorden, som kablet derefter føres gennem. For at 

kunne føre boret frem gennem jordlagene er det nødvendt at tilsættes såkaldt 

boremudder, der så at sige fungerer som smøremiddel for borehovedet. Bore-

mudder består af bentonit-ler tilsat op til 1 % ikke-miljøskadelige additiver.  

Underboringen føres altid mindst 1 meter under vandløbsbunden på den pågæl-

dende lokalitet. Såfremt den faktiske vandløbsbund er under den regulativsatte 

vandløbsbund, føres boringen mindst 1 meter uden denne ud fra et forsigtig-

hedsprincip. Derfor udmåles vandløbsbunden altid på den konkrete lokalitet for 

underboringen. 

Vandløbets bund er ikke en stationær størrelse. Vandløbets fysiske form ændrer 

sig konstant i større eller mindre grad, hvor naturkræfter hele tiden former 

vandløbet ud fra en lang række naturgivne forudsætninger. Der er derfor en helt 

naturlig variation i et vandløb (huller, stryg, sten, grusaflejringer/banker, sving 
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mm.) som bl.a. skaber varierende vandløbsbundkoter set over tid, der sjældent 

præcist er det samme som angivet i de ofte gamle regulativer. 

Jo større vandløb der underbores jo længere ned under vandløbsbunden føres 

underboringen. Konkret er der ved en tidligere krydsning af Storåen udført en 

underboring ca. 11 meter under vandløbsbundet. Se nærmere i Projektbeskrivel-

sen - Appendix A til miljøkonsekvensvurderingen. 

Styrede underboring udføres i afstand fra vandløbet for at få den rette vinkel på 

boringen til at komme under vandløbet. Ved en vandløbsbredde på 5 m udføres 

underboringen i forventelig 10 meters afstand på hver side hver side. En gen-

nemsnitlig underboring er derfor 25 m. Nogle et par meter længere – andre et 

par meter kortere afhængig af vandløbets bredde. 

Ved styret underboring er der risiko for udsivning af en mindre mængde bore-

mudder. I daglig tale omtales sådan et uheld som et ”blow-out”, hvor der kan 

forekomme et lokalt udslip af boremudder. Sker dette på land, vil der blot frem-

komme en bunke mudder på jordoverfladen hvorfra den kan opsamles og køres 

væk. Sker udsivningen under et vandløb vil en mængde mudder trænge op i 

vandfasen og blive opslæmmet i vandfasen og ført nedstrøms. En del af bore-

mudderet vil blive liggende på vandløbets bund. Hvor stor andel der henholdsvis 

opslemmes og bliver liggende afgøres især den konkrete vandføring/strømha-

stighed, som varierer meget hen over året. Størrelsesordenen af muddermæng-

den der undslipper, afhænger af boringens længde, idet der kræves større tryk i 

længere boringer og dermed vil udslippet af mudder potentielt være større ved 

blow-out. Se nærmere i Projektbeskrivelsen - Appendix A til miljøkonsekvens-

vurderingen. 

 

Figur 4-2 Udsnit af kabeltrace omkring Storå (se Figur 4-1 for fuld længde). De blå 

firkanter angiver underboringer af vandløb, mens en grøn firkant angiver 

underboring af en grøft. De røde firkanter markerer hhv. Lilleå og Idom Å's 

tilløb til Storå fra syd. 

Kabelanlægget går ikke igennem Natura 2000-området og hvor kabeltracéet er 

tættest på, er det ca. 750 m fra H225. Habitatområde 225 indeholder dog en del 

af Storå nedstrøms Natura 2000-området. Storå og tilløb til denne underbores i 
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forbindelse med projektet (Figur 2-1 og Figur 4-2). Storå og dens tilløb underbo-

res tre gange. Desuden underbores to grøfter med hydrologisk forbindelse til 

Storå. En af underboringerne samt begge grøfter har tilløb til Storå nedstrøms 

for habitatområde H225. Der er tale om Gedmose Grøft og to grøfter med tilløb 

til denne. De to andre underboringer (med Ørbæk og selve Storå) vil foretages 

opstrøms for habitatområde H225. Alle underboringer er opstrøms for Lilleå, af 

hvilken ca. 2 km løber gennem habitatområde H57.  

I alt i projektet foretages ca. 32 underboringer, hvor 17 er under vandløb og be-

skyttet natur mens de resterende er under f.eks. veje og levende hegn.  
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5 Lovgivning 

5.1 EU-direktiver på naturområdet 

I EU er værdifulde naturområder, vilde dyr og planter omfattet af en lovmæssig 

beskyttelse via Natura 2000-direktiverne. Natura-2000 direktiverne omfatter af 

EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet1 fra 1979 og EF-habitatdirektivet2 fra 1992. I 

Danmark er direktiverne indarbejdet i lovgivningen via bekendtgørelser, den se-

neste fra 20183.  

Natura 2000 er betegnelsen for et sammenhængende netværk af beskyttede na-

turområder i EU, udpeget på grundlag af bestemmelserne i de to EU-direktiver. 

Områderne er udpegede til at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og 

plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 

I Danmark er der udpeget 257 Natura 2000-områder med særlig sårbar og be-

varingsværdig natur. Tilsammen dækker de et område, der svarer til Fyn med 

omkringliggende øer. 

5.1.1 Habitatdirektivet 

EU habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43) har til formål at fremme biodiversi-

teten i medlemsstaterne ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af ar-

ter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsageligt gennem 

udpegning af særlige beskyttelsesområder, Habitatområder. I Habitatområderne 

skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller na-

turtyper, som området er udpeget for. 

Habitatdirektivet foreskriver desuden, at medlemslandene skal sikre en streng 

beskyttelsesordning for de dyre- og plantearter, som er anført på direktivets bi-

lag IV (såkaldte bilag IV-arter). 

5.1.2 Fuglebeskyttelsesdirektivet 

EU fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409) har til formål at be-

skytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. Dette sker bl.a. ved at 

medlemslandene forpligter sig til at udpege Fuglebeskyttelsesområder. 

 
1 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle 
2 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 

med senere ændringer. 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om Bekendtgø-

relse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-

der samt beskyttelse af visse arter. 
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Tilsammen udgør områder udpeget under Habitatdirektivet og Fuglebeskyttel-

sesdirektivet et sammenhængende netværk af naturbeskyttelsesområder i EU-

medlemslandene, kaldet Natura 2000-områder. 

Ramsarområder 

Samtlige danske Ramsarområder på listen over vådområder af international be-

tydning er omfattet af eller sammenfaldende med Fuglebeskyttelsesområderne 

og dermed undergivet den samme beskyttelse som disse områder. 

5.2 National lovgivning 

5.2.1 Habitatbekendtgørelsen4 

Af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbe-

skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bekendtgørelse nr. 1595 af 

06/12/2018, kaldet habitatbekendtgørelsen) fremgår det, at projekter, der kan 

medføre væsentlig påvirkning af bevaringsmålsætningen for et Natura 2000-om-

råde, skal underkastes en Natura 2000-konsekvensvurdering, jf. bekendtgørel-

sens § 6, stk. 2. Det er den kompetente myndighed, der afgør hvorvidt et pro-

jekt skal underkastes en konsekvensvurdering. Beslutningen herom sker på 

grundlag af en væsentlighedsvurdering, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen, stk. 1. 

Bygherres væsentlighedsvurdering af projektet fremgår af miljøkonsekvensrap-

porten for projektet (COWI, Landanlæg til Thor Havvindmøllepark, 

Miljøkonsekvensvurdering, 2021A). 

Såfremt konsekvensvurderingen viser, at kabelanlægget har eller kan medføre 

væsentlig negativ indvirkning på et områdes udpegningsgrundlag og/eller beva-

ringsmålsætninger, kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte projekt. For 

konsekvensvurderingen gælder forsigtighedsprincippet i tilfælde af videnskabelig 

tvivl om kabelanlæggets skadevirkninger. 

Bekendtgørelsen åbner mulighed for fravigelse af § 6 stk. 2, hvis der er bydende 

nødvendige hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser og der ikke fin-

des alternativer til det ansøgte. Dette forudsætter dog, at der samtidig foreligger 

en fuldstændig vurdering af relevante alternativer og disses indvirkning på om-

rådets bevaringsmålsætninger. En evt. fravigelse forudsætter, at der træffes alle 

nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i Na-

tura 2000 bevares, samt at Europa-Kommissionen underrettes. 

 
4 BEK nr. 1595 af 06/12/2018. 
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5.2.2 Miljømålsloven5 

Miljømålsloven6 fastsætter rammerne for planlægning inden for de udpegede in-

ternationale naturbeskyttelsesområder.  

Det er i miljømålsloven bestemt, at staten skal udarbejde Natura 2000-planer og 

tilhørende basisanalyser. Det er i disse planer, at Natura 2000-områdernes be-

varingsmålsætninger er fastlagt. Det er ligeledes bestemt, at kommunerne på 

baggrund af statens Natura 2000-planer skal udarbejde tilhørende handleplaner 

med henblik på at opnå en gunstig bevaringsstatus for områdernes udpegnings-

grundlag. 

Det er desuden bestemt i miljømålsloven, at staten, i henhold til EU's vandram-

medirektiv7, skal udarbejde vandområdeplaner, der sætter mål for tilstanden af 

overfladevand og grundvand. 

Natura 2000-planerne er koordineret med vandplanerne. Ifølge Vandrammedi-

rektivet, må tilstanden af vandområderne ikke forringes. Planlagt indsats efter 

vandplanen, der kan påvirke udpegningsgrundlaget i et Natura 2000-område 

væsentligt, skal konsekvensvurderes i henhold til habitatdirektivets artikel 6, 

stk. 3. Indsatsen kan i givet fald kun gennemføres, hvis det på grundlag af bed-

ste faglige viden dokumenteres, at aktiviteten ikke vil skade bevaringsmålsæt-

ningen for området. 

5.2.3 Vandplanlægningsloven  

Vandplanlægningsloven8 fastlægger rammerne for beskyttelsen af overfladevand 

og grundvand, som bl.a. har udmøntet sig i vandområdeplaner, der er udarbej-

det af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) og implemen-

terer EU’s Vandrammedirektiv i Danmark. Målet med vandområdeplanerne er, at 

alle vandområder skal opnå god tilstand. Forringelser af overfladevandets til-

stand skal forebygges, og hvor tilstanden allerede er forringet, skal der foreta-

ges tiltag, som sikrer at en god tilstand kan opnås senest i 2027. En forringelse 

af tilstanden foreligger, når mindst et af kvalitetselementerne falder et niveau, 

også selv om denne forringelse ikke fører til, at hele overfladevandområdet ryk-

ker en klasse ned.  

Loven er bl.a. udmøntet i indsatsbekendtgørelsen9, der bl.a. skal sikre, at der 

ikke gives tilladelse til aktiviteter, der forringer tilstanden eller hindrer målopfyl-

delse for målsatte overfladevandområder. Således indeholder 

 
5 LBK nr. 119 af 26/01/2017. 

6 Lovbekendtgørelse nr. 119 af 26/01/2017 om miljømål m.v. for internationale naturbe-

skyttelsesområder (Miljømålsloven). 
7 Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger. 

8 Vandplanlægningsloven, LBK nr. 126 af 26/01/2017. Bekendtgørelse af lov om vandplan-

lægning. 

9 Indsatsbekendtgørelsen, BEK nr. 449 af 11/04/2019. Bekendtgørelse om indsatspro-

grammer for vandområder. 
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indsatsbekendtgørelsens § 8 den forpligtelse til at forebygge forringelse af over-

fladevandområder og grundvandsforekomster, som følger af vandrammedirekti-

vets artikel 4.  

Hvor naturtyper eller arter i udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område er 

afhængige af tilstanden i et målsat overfladevandområde eller en grundvandsfo-

rekomst, har disse områder og forekomster status som beskyttede i vandplan-

lægningen. Denne beskyttelse har især den betydning, at vandplanlægningen 

skal sikre opfyldelse af de miljømål, der er fastsat for vandforekomsterne i be-

kendtgørelse om fastsættelse af miljømål og målsætninger for de relevante na-

turtyper og arter fastsat efter miljømålsloven (naturbeskyttelsesdirektiverne) 

Vurderingen af hvorvidt en påvirkning af et målsat overfladevandområde eller en 

grundvandsforekomst i eller ved et Natura 2000-område er forenelig med det 

forbud mod forringelse, som er fastlagt i indsatsbekendtgørelsens § 8, kan og 

bør ske samtidigt med vurderingen efter habitatbekendtgørelsen.  

For de berørte kommuner – Lemvig og Holstebro – gælder Vandområdeplan 

2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn (Styrelsen for Vand- og 

Naturforvaltning, 2016). Herudover er der opdaterede basisanalyser 2021-2027 

(Miljøstyrelsen, 2019B). Arealreservationen ligger inden for hovedvandopland 

1.4 Nissum Fjord. Miljømålene i vandområdeplanerne er efterfølgende indarbej-

det i kommunale vandhandleplaner. 
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6 Eksisterende viden 

6.1 Projektområdet 

Projektområdet ligger uden for Natura 2000-område N64 og hvor det er tættest 

på, er det ca. 750 m væk. Området består hovedsageligt af marker, men dele af 

tracéet krydser § 3-natur, hovedsageligt i forbindelse med vandløb. Når et § 3-

beskyttet naturområde krydses, vil det gøres med en styret underboring således 

at naturen ikke påvirkes. Desuden krydses alle befæstede veje, jernbaner, be-

skyttede fortidsminder, fredskov, ældre levende hegn og større bevoksninger via 

styre underboringer. Det samlede antal underboringer for hele kabelanlægget 

forventes at være ca. 32. 

 

Figur 6-1 Udsnit af projektområdets sydøstlige del med angivelse af natur omfattet 

af Naturbeskyttelseslovens § 3. Den røde linje viser kabelanlæggets place-

ring. 

Lilla markering: hede, grøn markering: eng, gul markering: overdrev, rød 

markering: mose, blå markering: sø, lyseblå markering: strandeng, lyseblå 

linje: vandløb. Områder der er dobbeltskraverede, er en del af N65.(se 

også Figur 6-2). 

6.2 Natura 2000-området 

Natura 2000-område N64 indbefatter Habitatområde H57 og H225. Området har 

et samlet areal på ca. 3.452. Området indeholder § 3-beskyttet -mose, -eng, -

overdrev, -vandløb og -hede. Området ligger som flere spredte områder sydvest 

for Holstebro. Hoveddelen af området består af terrestrisk natur, men Idom Å, 
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ca. 2 km af Lilleå samt en lille del af Storå er også indeholdt i området. Desuden 

er der flere mindre søer.  

 

Figur 6-2  Natura 2000-område N64 indeholdende Habitatområde H225 og Habitat-

område H57. Den røde linje er den sydlige del af kabeltracéet for kabelan-

lægget. 

6.2.1 Habitatområde H57 og H225 

Naturtyperne på udpegningsgrundlaget for Habitatområde H57 "Heder og klitter 

på Skovbjerg Bakkeø" kan ses i Tabel 6-1 og udpegningsgrundlaget for Habitat-

område H225 "Idom Å og Ormstrup Hede" kan ses i Tabel 6-2 nedenfor.  

Tabel 6-1 Udpegningsgrundlaget for Habitatområde H57. Tal i parentes henviser til 

de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bi-

lag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Kilde Na-

tura 2000-planen (Miljøstyrelsen, 2020). Kun naturtypen vandløb og 
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arterne laks, bæklampret og odder behandles og vurderes i konsekvens-

vurderingen. 

 

Tabel 6-2 Udpegningsgrundlaget for Habitatområde H225. Tal i parentes henviser til 

de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bi-

lag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Kilde Na-

tura 2000-planen (Miljøstyrelsen, 2020). Kun naturtypen vandløb og ar-

terne bæklampret og odder behandles og vurderes i konsekvensvurderin-

gen.  

 

Af naturtyperne og arterne i Tabel 6-2 omhandler nærværende konsekvensvur-

deringen vandløb (3260) samt arterne laks (1106) bæklampret (1096) og odder 

(1355). De andre naturtyper blev behandlet i væsentlighedsvurderingen og her 

blev det vurderet at kabelanlægget ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af 

disse.  

Naturtypen vandløb (3260) 

I N64 er der i alt ca. 34 km vandløb der er omfattet af vandområdeplanen for 

Jylland og Fyn fordelt, hvoraf 18 km er karakteriseret som habitatnaturtypen 

vandløb med vandplanter (3260). I H57 findes to km vandløb der er karakterise-

ret som vandløb med vandplanter. Vandløbet der løber gennem H57 er Lilleå. 

Den nederste del af Lilleå tættest på udløbet har god økologisk tilstand, men den 

øvre del en har dårlig eller moderat tilstand grundet dårlig tilstand for fisk. Næ-

sten hele den strækning der ligger indenfor habitatområde H57 er i dårlig til-

stand (Miljøstyrelsen, 2019B). En meget lille del af Storå er indeholdt i habitat-

område H225 hvor Idom Å løber ud i Storå.  
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H225 er domineret af Idom Å, det udgør midtpunktet for området. Der er regi-

streret 16 km vandløb med vandplanter i habitatområde H225 langs Idom Å. 

Idom Å har samlet set en moderat eller ringe økologisk tilstand (Miljøstyrelsen, 

2019B). 

 

Figur 6-3 De kortlagte habitatnaturtyper i Natura 2000-område N64. Kilde: 

(Miljøstyrelsen, 2020) 

Arterne Laks (1106), bæklampret (1096) og odder (1355) 

Laks Laksen (1106) er en saltvandsfisk, men den trækker op i ferskvand for at gyde. 

Laksen gyder i seks danske vandløb og deres tilløb, alle på den jyske vestkyst: 

Skjern Å, Storå, Varde Å, Kongeå, Sneum Å og Ribe Å. Af disse er det kun Sto-

råsystemet hvor der er en selvopretholdende bestand der ikke er afhængig af 

udsætninger.  (Miljøstyrelsen, 2020). Laks er på udpegningsgrundlaget for 
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habitatområde H57. Idom Å som ligger i H57 har udløb til Storå. Idom Å inde-

holder flere strækninger med gydestryg med både naturlige (N med grønt) og 

kunstige (K med brun) som vist på Figur 6-4. 

 

Figur 6-4  Gydeområder for laks i Storåsystemet. Lilleå er den vestligste med gyde-

områder mens Idom Å er det andet vandløb fra venstre med mange gyde-

områder, det har primært naturlige gydeområder (Holstebro Kommune, 

2022) 

Laksene er afhængige af gruset eller stenet bund i hurtigtstrømmende vandløb 

til sin gydning (Miljøstyrelsen, 2021A). Gydestrygene er dynamiske og fordi de 

befinder sig et bestemt sted, er de ikke nødvendigvis at finde på samme sted 

det efterfølgende år.  

DTU Aqua vurderede i 2015 at bestanden af laks i Storå og dennes tilløb var ca. 

226.000 naturligt producerede ½-årslaks mens bestanden af 1-års og ældre 

vilde laks er beregnet til 68.000. Bestanden af vilde fisk estimeres at give ca. 

59.000 smolt, dvs. laks som vandrer fra åen ud mod havet for at tilbringe en pe-

riode af deres liv dér. (DTU-Aqua, 2018). Registreringer af Laks i Storå og den-

nes tilløb fremgår af Figur 6-5. 
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Figur 6-5  Registreringer af laks i Storåsystemet (Danmarks Miljøportal, 2022). 

Bæklampret Bæklampretten lever modsat de to andre danske lampret-arter hele sit liv i 

ferskvand. Bæklampretten lever i sine unge år nedgravet i mudret eller sandet 

bund og filtrerer kiselalger og andre småting fra vandet (Møller & Hingst, 

2012A). Som voksen spiser bæklampretten ikke, og voksenstadiet fungerer ude-

lukkende som et sprednings-/yngle-stadie. Når den skal gyde trækker den op i 

vandløbene og gyder på gydestryg med stenet eller gruset underlag. Lampret-

terne har omtrent samme krav til gydestryg som laks og det kan dermed anta-

ges at de benytter de samme gydestryg som angivet på Figur 6-4. Æggene 

modnes i det iltrige vand og efter klækning føres de unge larver ned til mudret 

eller sandet jord hvor de graver sig ned. Larverne er blinde. Bæklampret er al-

mindelig i de større åsystemer og bække i Jylland, særligt syd for Limfjorden. 

Arten yngler når vandtemperaturen når over 7,5 °C, dvs. i marts-maj. Undersø-

gelser har indikeret at bæk- og flodlampret måske er én art med en stationær- 

og en træk-form, ligesom man kender det fra ørred (Igoe, et al., 2004; Møller & 

Hingst, 2012B). Bæklampret er på udpegningsgrundlaget for Habitatområde H57 

og H225.  

Der er fund af bæklampret både i Lilleå og Idom Å. Én gang i Lilleå i 2015 og 11 

gange i Idom Å på syv lokaliteter fra 2004-2018. Arten vurderes til at have gode 

levevilkår i de to åsystemer (Miljøstyrelsen, 2020). Registreringer af bæklampret 

i Storå og dennes tilløb fremgår af Figur 6-6. 
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Figur 6-6 Registrering af bæklampret i Storåsystemet. (Danmarks Miljøportal, 2022). 

 

Odder  Odderen er et pattedyr der lever i tilknytning til vandområder, både fersk- og 

brakvand. Odderen foretrækker ofte uforstyrrede områder med tæt vegetation 

til skjulesteder. Odderen lever især af fisk, men mindre pattedyr, frøer og krebs-

dyr tages også. Odderen er udpræget nataktiv og skjuler sig om dagen i bevoks-

ning eller huler langs bredden af dens levested (Miljøstyrelsen, 2021D). Odderen 

er på udpegningsgrundlaget for Habitatområde H57 og H225. 

Der er ved de seneste to overvågninger i området fundet spor og ekskrementer 

af odder. Det vurderes at området bruges i stor udstrækning af odder og gene-

relt er et egnet habitat (Miljøstyrelsen, 2020). 

6.2.2 Konkrete målsætninger for naturtyper og arter 

Det overordnede mål for området er at de store hedearealer med indlandsklit-

terne og Idom Å skal sikres en god naturtilstand. Områdets truede naturtyper og 

arter prioriteres højt. Det gælder primært våd hede, tørvelavning, surt overdrev 

og rigkær. Områdets økologiske integritet skal sikres i form af en for naturtypen 

hensigtsmæssig drift og hydrologi, lav næringsstofbelastning og gode spred-

ningsmuligheder for arterne. (Naturstyrelsen, 2016). 

Målet for Natura 2000-området N64 er at naturtyper og arter på sigt skal opnå 

en gunstig bevaringsstatus. Herunder ses de konkrete målsætninger fra Natura 

2000-planen for N64 for 2016-2021 (Naturstyrelsen, 2016) 

Naturtyper og arter skal på sigt opnå en gunstig bevaringsstatus.  

› For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse I 

eller II er målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil el-

ler i fremgang.  

› For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse III-V 

er målsætningen, at udviklingen i deres tilstand er i fremgang, således at 

der på sigt opnås tilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de natur-

givne forhold giver mulighed for det. 
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› Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i frem-

gang, hvis naturforholdene tillader det. 

› For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig be-

varingsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturty-

perne stabiliseres eller øges. 

› For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er mål-

sætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det sam-

lede areal af levestederne for de udpegede arter stabiliseres eller øges, så-

ledes at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fouragerings-

områder for arterne. 

Planperiode 2022-2027 

D. 21. februar 2022 kom udkast til Natura 2000-planerne og den tilhørende 

strategiske miljøvurdering i høring. I de nye planer kan der være ændringer på 

udpegningsgrundlaget og bevaringsmålsætningerne. For N64 er der ingen æn-

dringer i udpegningsgrundlaget men nogle tilføjelser til målsætningerne. De nye 

Natura 2000-planer er ikke gældende, idet de stadig er i høring, men der vil vur-

deres på ændringerne som var de gældende.  

De overordnede målsætninger for området udvides med fokus på tre emner. For 

det første skal områdets småsøer (<5 ha) sikres en veludviklet bundvegetation 

og fauna således at der fortsat findes gode levesteder for stor vandsalamander i 

området. Disse søer er alle stærkt ugunstig bevaringsstatus nu. Derudover er 

der øget fokus på bevaringen af arealer med ældre stilkege-krat, samt en højere 

prioritering af lysåbne naturtyper frem for våd skov.  

De konkrete målsætninger er opdateret med følgende punkter: 

› For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målet at bidrage til gun-

stig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. Det betyder, at det samlede 

areal skal være mindst 55 ha. for de skovbevoksede naturtyper sikres en 

skovnaturtypebevarende drift og pleje. Der kan dog være tale om en dyna-

misk situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der 

over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 

› For arter uden et tilstandsvurderingssystem er målet at bidrage til at opnå 

gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. Levestedernes tilstand 

(vurderes i form af forekomst og udbredelse) og det samlede areal skal 

være stabilt eller i fremgang. 

› For søer under 5 ha i tilstandsklasse I-II er målet, at tilstanden skal være 

stabil eller i fremgang. Søer under 5 ha i tilstandsklassen III-V skal være i 

fremgang mod tilstandsklasse I-II, såfremt de naturgivne forhold giver mu-

lighed for det. 
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7 Potentielle påvirkninger 

Følgende potentielle effekter på habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrund-

lagene for Natura 2000-område N65 er vurderet: 

› Sedimentation og dermed tildækning af gydepladser for laks i Storå. 

› Sedimentation og dermed tildækning af gydepladser for bæklampret i 

Storå, Lilleå og Idom Å 

› Nedsat sigtbarhed i vandet i åerne via øget suspenderet stof. 

› Påvirkning af dyre- eller planteliv som følge af udledning af additiver i bore-

mudder i forbindelse med blow-out 

› Fald i vandløbskvaliteten af målsatte vandløb som følge af blow-out 
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8 Supplerende beregninger 

For at belyse konsekvenserne af øget suspenderet stofkoncentrationer efter et 

blow-out i Storå og mindre vandløb der er lavet et notat med supplerende be-

regninger for forskellige blow-out scenarier som er vedlagt som appendix C til 

miljøkonsekvensrapporten i et følgenotat til denne konsekvensvurdering (COWI, 

2021B). Et resume af dette kan findes nedenfor.   

8.1.1 Metode 

Der arbejdes med tre hovedscenarier for typen af udslip: 

› Momentan blanding af boremudder (bentonit-ler tilsat additiver) med åvan-

det. 

› Bentonit fjernes mekanisk fra bunden af vandløbet. 

› Bentonit ligger på bunden af vandløbet og eroderes af vandstrømmen. I 

dette scenarie er der to underscenarier afhængig af størrelsen af området 

der dækkes af boremudder på bunden af vandløbet.  

Desuden arbejdes der med to vandføringsscenarier, for typisk vandføring (16,1 

m³ s-1) (DMU, 2000) og maksimal vandføring (50 m³ s-1) (COWI, 2017). I alle 

scenarier arbejdes med et udslip på 5 m³ boremudder over 15 minutter, hvilket 

vurderes at være et konservativt (højt) bud på et udslip. Koncentrationen af su-

spenderet stof i Storå ved Bur Bro (nær hvor der skal laves en underboring) 

mellem december 2016 og januar 2021 har en medianværdi på 7,3 med et mak-

simum og minimum på hhv. 38 og 2 mg/L. 10 % af målingerne ligger under 3,8 

og 10 % af målingerne ligger over 14,6. Det ses altså at der er betydelig varia-

bilitet i målingerne fra Overfladedatabasen (Aarhus Universitet, 2021). 

8.1.2 Resultater 

Resultaterne af beregningerne er angivet i tabellen nedenfor. I denne angives 

udfaldsrummet mellem det scenarie med mindst mulig forøgelse og højest for-

øgelse af suspenderet stof i vandfasen. Bemærk at det høje estimat bør betrag-

tes som et worst-case-scenarie.  

Tabel 8-1 Forøgelsen i mængden af suspenderet stof ved forskellige blow-out scena-

rier. 

 

Disse tal skal holdes i forhold til baggrundskoncentrationen af suspenderet stof 

med median på 7,3 og et maksimum på 38 mg/L, hvilket vil sige at alle de fleste 

Forøgelsen i mængden af suspenderet stof ved blow-out 

 Suspenderet stof (mg/L) 

Momental Fjernelse Erosion 

Suspenderet stof 3 – 34  0,4 – 4,3 2,5 – 28  
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scenarier falder inden for naturlig variation for vandløbet. Det skal bemærkes at 

den beregnede koncentration kun vil være at finde på en begrænset vandløbs-

strækning, alt efter strømhastighed (mellem 1 og 2 m/s) vil det påvirke ca. mel-

lem 900 og 1800 m vandløb, hvor de højeste koncentrationer vil påvirke det 

korteste stykke vandløb. Det forventes at der sker fortynding over tid og at ud-

slippet derfor vil sprede sig over et større område. Styrken af påvirkningen og 

varigheden er omvendt korrelerede således at des længere påvirkningen stræk-

ker sig over tid (og sted) des mindre kraftig bliver påvirkningen (se nedenfor).  

Fortynding 

Der vil foregå løbende fortynding af boremudderet i vandløbet grundet naturlige 

processer. De processer der kan fortynde koncentrationen i vandløb er listet ne-

denunder. Af disse vurderes det kun at nummer to har en væsentlig effekt i 

Storå: 

1 Tilførsel af vand fra tilløb og/eller grundvandtilførsel til åen. 

Tilførslen af vand fra tilløb er ubetydelig i den nederste del af Storå, da der 

ikke er tilløb af andre vandløb af betydelig størrelse, hvorfor fortyndingsef-

fekten vurderes at være er minimal. Der sker en vis grundvandstilførsel til 

åen som vil som vil bidrage til fortynding i mindre omfang. 

2 Langsgående dispersion grundet forskellige strømningshastigheder i forskel-

lige dele af vandløbet.  

På baggrund af beregninger foretaget efter Fischer et al (1979) vil koncen-

trationen være halveret efter ca. 4 km (Fischer, List, Koh, Imberger, & 

Brooks, 1979). Mens den vil være reduceret til en fjerdedel efter ca. 25 km.  

3 Sedimentationen afhænger meget af de helt lokale forhold, hvor nogle 

stræk er dybe og langsomstrømmende hvor der vil ske en sedimentation 

mens der i andre lavere og mere turbulente dele ikke vil ske særlig sedi-

mentation.    

Når udslippet af boremudder eventuelt (afhængig af graden af sedimentation) 

når frem til Felsted Kog i den sydlige del af Nissum Fjord (efter ca. 10 km) vil 

det opblandes i fjordvandet.  Her vil åvandet ligge sig i et lag øverst og derefter 

opblandes med bølgernes og vindens påvirkning. Det vurderes at fortyndingen 

her vil være på 10-100 gange allerede over en afstand på få hundrede meter. En 

stigning i koncentrationen af suspenderet stof i den størrelsesorden der kan 

komme ved et blow-out vil derfor ikke kunne spores kort efter den når Fjorden.  
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9 Konsekvensvurdering 

9.1 Sedimentation og tildækning af gydepladser 
for laks i Storå 

Laksene der på deres gydevandring skal til Lilleå, Idom Å eller selve Storå, be-

væger sig op gennem Storå for at gyde i oktober-februar.  

Lilleå og Idom Å underbores ikke af projektet. Opstrøms indløb til Lilleå og Idom 

Å underbores tre vandløb (Bur Møllebæk, Ørbæk og Storå). I det utilsigtede til-

fælde, at der sker et blow-out ved underboringen af et de tre vandløb, vil der 

dermed ikke være risiko for at gydepladser i Natura 2000 område nr. 64 tildæk-

kes (Figur 6-4). Der er ligeledes ingen registrerede gydepladser i den del af 

Storå som indgår i Natura 2000 område nr. 64. Der vil dermed ikke være risiko 

for at gydepladser inden for Natura 2000-området påvirkes direkte af et blow-

out.  

Underboring af de tre vandløb Bur Møllebæk, Ørbæk og Storå sker uden for Na-

tura 2000 området. Der er ingen registreringer af gydeområder i Bur Møllebæk 

eller Ørbæk eller i Storå hvor underboringen finder sted, se Figur 9-1. Nærmeste 

registrerede gydeområde er ved Bur Møllebæk og Ørbæks tilløb til Storå og i 

selve Storå er ca. 500 – 1000 meter nedstrøms lokaliteterne for underborin-

gerne. Der vil dermed ikke være risiko for at gydepladser uden for Natura 2000-

området påvirkes direkte af et blow-out. 
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Figur 9-1 Kort der viser gydeområder, lokalitet for underboring samt navn på relevante 

vandløb. 

Hvis der mod forventning sker et blow-out midt i et gydeområde for laks viser 

beregningerne (COWI, 2021B),at en udledning på 5 m³ boremudder vil blive lig-

gende på bunden i mere end 15 minutter (ved middel vandføring og hvor bore-

mudderet kun ligger på et område der er 3x5 m), og da vil det stadig kun ligge i 

beregnet 28 minutter før det vil føres med strømmen. Med et udslip midt i et gy-

destryg er der en risiko for at lakseæg eller lakselarver bliver kortvarigt tildæk-

ket, hvorved æg og/eller larver risikerer at gå til. Skulle æg og/eller larver gå til 

under tildækningen af et areal på 3x5 m ud af Storåens i samlede åbund som er 

anselig med en længde på 104 km og en varierende bredde, vil det ikke medføre 

en målbar ændring af åens årsproduktion af smolt, som forventes at ligge på ca. 

59.000 (2015 tal). 

I tilfælde af et blow-out, kan der i de mere dybe langsomtstrømmende dele af 

Storå nedstrøms underboringerne ske en sedimentation fra den nedadstrøm-

mende "blow-out-sky", dette er områder hvor laks ikke gyder, da de gyder i de 

hurtigtstrømmende dele af Storåen og dens større tilløb længere oppe i vandsy-

stemet. Dermed vil lakseyngel ikke blive påvirket nedstrøms ved sedimentation.   

Samlet vil projektet dermed ikke være til hinder for områdets målsætningerne 

eller artens opnåelse af gunstig bevaringsstatus. 
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9.2 Sedimentation og tildækning af gydepladser 
for bæklampret 

De præcise gydebanker for bæklampret i Storåsystemet kendes ikke, men bæk-

lampret krav til gydeområder er omtrent de samme som laks og det forventes 

dermed at der er sammenfald mellem laksens gydeområder og bæklamprettens. 

Lilleå og Idom Å underbores ikke af projektet. Opstrøms indløb til Lilleå og Idom 

Å underbores tre vandløb (Bur Møllebæk, Ørbæk og Storå). I det utilsigtede til-

fælde, at der sker et blow-out ved underboringen af et de tre vandløb, vil der 

dermed forventeligt ikke være risiko for at gydepladser i Natura 2000 område 

nr. 64 tildækkes (Figur 6-4). Der er ligeledes ingen forventninger om gydeplad-

ser i den del af Storå som indgår i Natura 2000 område nr. 64. Der vil dermed 

forventeligt ikke være risiko for at gydepladser inden for Natura 2000-området 

påvirkes direkte af et blow-out.  

Underboring af de tre vandløb Bur Møllebæk, Ørbæk og Storå sker uden for Na-

tura 2000 området. Der er ingen forventninger om gydeområder i Bur Møllebæk 

eller Ørbæk eller i Storå hvor underboringen finder sted. Nærmeste forventede 

gydeområde er ved Bur Møllebæk og Ørbæks tilløb til Storå og i selve Storå er 

ca. 500 – 1000 meter nedstrøms lokaliteterne for underboringerne (se Figur 

6-4). Der vil dermed ikke være risiko for at gydepladser uden for Natura 2000-

området påvirkes direkte af et blow-out. 

Hvis der mod forventning sker et blow-out midt i et gydeområde viser beregnin-

gerne (COWI, 2021B)  at ved en udledning på 5 m³ boremudder vil dette blive 

liggende på bunden af Storå i omkring 28 minutter før det vil føres med strøm-

men (ved middel vandføring og hvor boremudderet kun ligger på et område der 

er 3x5 m). I de mindre vandløb vil der som beskrevet i 8.1.2 ske et mindre ud-

slip, afhængig af strømmen kan boremudderet blive liggende længere på bun-

den.   

Ved et udslip af boremudder midt i et gydestryg er der en meget lille risiko for at 

området benyttes af bæklampret til gydning eller opholdsareal for larver, da are-

alet der bliver dækket, er på ca. 15 m² ud af det samlede vandløbssystems 

åbundsareal, hvor Storåen alene uden tilløb har en længde på 104 km og en va-

rierende bredde. Skulle æg eller larver fra bæklampret bliver kortvarigt tildæk-

ket, risikerer æg og/eller larver at gå til umiddelbart under tildækningen. På 

grund af det lille areal som tildækkes ud af det samlede åsystems bund vil på-

virkningen ikke være til hinder for områdets målsætningerne eller muligheden 

for opnåelse af gunstig bevaringsstatus for bæklampret.  

I tilfælde af et blow-out, kan der i de mere dybe langsomtstrømmende dele af 

åen kan der nedstrøms underboringerne ske en sedimentation fra den nedad-

strømmende "blow-out-sky", dette er områder hvor de tre arter af lampretter 

ikke gyder, da de gyder i de hurtigtstrømmende dele af Storåen og dens større 

tilløb længere oppe i vandsystemet. Dermed vil lampretyngel ikke blive påvirket 

nedstrøms ved sedimentation. Hverken Lilleå eller Idom Å underbores i sig selv 

og der vil derfor ikke være risiko for et blow-out her.    
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Samlet vil projektet dermed ikke være til hinder for områdets målsætningerne 

eller artens opnåelse af gunstig bevaringsstatus. 

9.3 Nedsat sigtbarhed af vandet i åerne 

I tilfælde af et blow-out vil der forekomme en lokal stigning i suspenderet stof i 

vandfasen iStorå. Alt efter typen af blow-out kan udledningen ske hurtigere eller 

langsommere. I beregningerne til vedlægsnotatet til denne konsekvensrapport 

bruges et blow-out på 5 m³ boremudder over 15 minutter (COWI, 2021B). Et 

blow-out i den størrelse er sjældent forekommende og må erkendes som et 

worst-case scenarie.  

I beregningerne i følgenotatet (COWI, 2021B) er Storå brugt som eksempel. Det 

blev vist at selv med et stort udslip på 5 m³ ville kun forekomme en stigning i 

suspenderet stof på 34 mg/L, hvilket kun kortvarigt vil kunne øge koncentratio-

nen til en værdi over en allerede målt værdi i åen, idet der blev målt en koncen-

tration på 38 mg/L i slutningen af 2017.  

Alle arterne laks, bæklampret og odder, kan bevæge sig over store strækninger. 

Hvis en af arterne bevægede sig ned fra Lilleå eller Idom Å til Storå efter et 

blow-out vil de kunne risikere at opleve nedsat sigtbarhed som følge af den 

øgede mængde suspenderet stof.  

Laksen bruger kun Storå til at trække op i/gennem for at gyde. I Storå, vil der 

selv med et blow-out i størrelsesordenen 5 m³, kun kunne forekomme meget 

kortvarige og lokale koncentrationer af suspenderet stof på over det naturligt fo-

rekomne maksimum på 38 mg/L. Laksen er sårbar overfor miljøfremmede stof-

fer og organisk stof i vandet (Simonsen & Larsen, 2004), men uklart vand med 

lav sigtbarhed har ikke nogen kendt negativ effekt for laks. Laksen vil derfor 

ikke påvirkes af nedsat sigtbarhed i vandet som følge af et blow-out.  

Bæklampretten lever sit liv i vandløbet og vil ofte kunne bevæge sig ud i Storå, 

enten for spredning eller som larve, når den skal føres til et sted med mudret 

bund. Bæklampretten vil i ingen af sine livsstadier blive påvirket af midlertidigt 

uklart vand som følge af et blow-out. De unge individer der lever nedgravet er 

blinde og filtrer mere eller mindre passivt vandet og overfladesedimentet (Møller 

& Hingst, 2012A). Det voksne individ indtager ikke næring mens de er i fersk-

vand og fungerer primært som et sprednings-/parringsstadie. De voksne søger i 

foråret opstrøms i vandløbene for at gyde på gruset/stenet bund. I dette stadie 

vil de ikke blive påvirket af midlertidigt uklart vand, da de kan svømme gennem 

klart såvel som uklart vand.  

Odderen er overvejende nataktiv og vil ikke blive påvirket af et blow-out i løbet 

af dagen. I alle tilfælde vil boremudderet enten være fjernet eller være skyllet 

bort inden odderen vil skulle ud at jage. Selv i tilfælde af uklart vand under jagt, 

har odderen veludviklede knurhår, som den bruger under jagten til at lokalisere 

sit bytte i uklart vand (Carss, 1995). Odderen vil derfor ikke blive påvirket nega-

tivt af midlertidig øget nedsat sigtbarhed som følge af et eventuelt blow-out.  
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9.4 Additivers påvirkning af arter og naturtyper 
på udpegningsgrundlaget 

Til boremudder tilsættes additiver for at opnå den rigtige viskositet til den speci-

fikke underborings underlag. Disse additiver kan indeholde miljøfremmede stof-

fer der potentielt kan påvirke vandmiljøet og arter. De specifikke produkter der 

bruges som additiver kendes først når der er udpeget en entreprenør til projek-

tet. I projektet vil der kun bruges additiver der er accepterede af Miljøstyrelsen. 

Den valgte entreprenør skal for hvert vandløb der underbores beregne om der er 

risiko for overskridelse af grænseværdier ved et blow-out. Hvis det ikke kan 

udelukkes at der vil være en overskridelse, vil produktet ikke benyttes.  

I DHIs rapport om risikovurdering af boremudderprodukter vurderes det at over-

fladevandet kun vil blive påvirket af boremudder-additiver ved blow-out (DHI, 

2021). Det vurderes ydermere, at fordi det meste af mudderet vil fjernes relativt 

hurtigt ved mekanisk fjernelse eller ved opsugning, at eksponeringen vil være 

kortvarig og at det primært vurderes at det er korttidskvalitetskravet der skal 

opfyldes. Det vurderes her at 4 produkter overskrider korttidskvalitetskravet 

men yderligere 5 produkter overskrider enten en PNEC-grænse (predicted no-

effect concentration) eller et vandkvalitetskrav. Når en entreprenør er fundet, vil 

det vurderes hvilke produkter der kan bruges i henhold til Miljøministeriets god-

kendelse.  

Med disse forholdsregler/afværgetiltag vurderes det at additiverne ikke vil kunne 

få en negativ effekt som er til hinder for områdets målsætningerne eller mulig-

heden for opnåelse af gunstig bevaringsstatus for naturtyperne eller arterne 

9.5 Fald i vandløbskvaliteten af målsatte vandløb 

Som en del af vandområdeplanerne og bekendtgørelsen om indsatsprogrammer 

for vandområder må kvaliteten af vandløb med målsætninger ikke forringes som 

følge af udførslen af et projekt. En forringelse dækker over et fald i blot en af 

kvalitetsmålene: vandløbsfauna, fisk, makrofytter og miljøfremmede farlige stof-

fer. Når der sker et blow-out kan en eller flere af disse potentielt påvirkes. En 

lille del af Storå er indeholdt i habitatområde H225.  

I DHIs rapport om risikovurdering af boremudderprodukter vurderes det at over-

fladevandet kun vil blive påvirket af boremudder-additiver ved blow-out (DHI, 

2021). Det vurderes ydermere, at fordi det meste af det opstrømmede bore-

mudder vil fjernes relativt hurtigt, at eksponeringen til vandløbet vil være kort-

varig og at det primært vurderes at det er korttidskvalitetskravet der skal opfyl-

des. Det vurderes her at 4 produkter overskrider korttidskvalitetskravet men 

yderligere 5 produkter overskrider enten en PNEC-grænse (predicted no-effect 

concentration) eller et vandkvalitetskrav. Når en entreprenør er fundet, vil det 

vurderes hvilke produkter der kan bruges i henhold til Miljøministeriets godken-

delse.  

Ved et blow-out i et vandløb vil bentonitten og additiverne fra boremudderet 

komme i kontakt med vandmiljøet. De præcise additiver kendes først når en 
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entreprenør er fundet til opgaven. Energinet stiller krav til entreprenøren om, at 

de additiver, der benyttes i boremudder ved underboringer, er godkendte eller 

accepterede til brug af Miljøstyrelsen. Herved vil tilsætning af disse additiver til 

boremudder ikke udgøre en toksisk og skadelig påvirkning af overfladevandom-

råder, i tilfælde af et blow-out.  

Der anvendes kun additiver, som er accepterede af Miljøstyrelsen og når de spe-

cifikke stoffer kendes laves der en konkret vurdering ift. de enkelte vandløb og 

additivernes mulige skadelige påvirkninger på overfladevandforekomsten, jf. be-

kendtgørelse nr. 449 af 11/04/2019 om indsatsprogrammer for vandområdedi-

strikter. Såfremt en negativ påvirkning ikke kan udelukkes, vil additivet ikke be-

nyttes.  

For generelt at reducere den potentielle påvirkning af vandmiljøet, smådyr, fisk, 

planter og bentiske alger ved et blow-out, der være overvågning af vandløbet i 

forbindelse med den styrede underboring, så et evt. blow-out af kan afværges 

eller bremses med det samme. Hvis der sker et blow-out kan boringen stoppes 

hurtigt og trykket tages af, hvorved udslippet af boremudder stoppes. Spredning 

af et potentielt blowout kan begrænses ved at sætte spuns på tværs af mindre 

vandløb eller ved at dæmme op med big-bags med sten på tværs bunden af 

større vandløb 

Et evt. blow-out kan påvirke bundlevende smådyr med at øge driften af mobile 

arter, såsom tanglopper og slørvinger, som vil søge nedstrøms, mens andre im-

mobile arter og bentiske alger forventes at dø lokalt, under aflejringen. Påvirk-

ningen vil kun medføre en lokal og midlertidig forringelse af levevilkårene, som 

vurderes at være marginal for vandløbets smådyr og bentiske alger, da disse vil 

kunne indvandre til arealerne efter oprensning. 

Ved et blow-out vil vandløbsplanterne omkring blow-outet blive dækket med bo-

remudder. Tildækningen er kortvarig da mudderet enten fjernes mekanisk eller 

opløses i vandet og bevæger sig nedstrøms. Vandløbsplanter er generelt ikke 

sårbare overfor en kortvarig dækning af finkornet substrat som bentonit, hvorfor 

påvirkningen vil være marginal. 

Ved blow-outs kan der være en risiko for påvirkning af vandmiljøet, som dog re-

duceres til ved at stoppe eventuelle blow-outs hurtigt ved blandt andet at over-

våge underboringerne. 

Med de foranstaltninger der er indarbejdet i projektet, herunder beredskabsplan 

for underboringer og godkendelse af additiver forud for at de bruges og med af-

vejning af andre miljøpåvirkninger vurderes det ikke muligt at foretage yderli-

gere tiltag, som helt kan udelukke risikoen for at vandløb lokalt kan blive påvir-

ket af et blow-out.  

Kabelanlægget indebærer en potentiel direkte påvirkning af overfladevandområ-

der i form af blow-outs. Det vurderes samlet at påvirkningen ikke er i et om-

fang, som kan medføre at den aktuelle økologiske og kemiske tilstand forringes 

eller muligheden for at opnå eller fastholde de fastsatte miljømål for smådyr, 

fisk, planter eller bentiske alger. 
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9.6 Påvirkning af naturtyper   

Vandløb (3260) 

Naturtypen vandløb (3260) findes i Natura 2000-området i form af 34 km vand-

løb. Ca. 380 m af Storå ligger i habitatområde H225. Området vil kunne opleve 

en forhøjet mængde suspenderet stof som følge af et blow-out i Storå eller i 

dens tilløb Ørbæk over 3 km opstrøms. På tidspunktet hvor den forhøjede 

mængde stof når habitatområde H225 vil mængden af stof være blevet fortyn-

det til et naturligt niveau (COWI, 2021B). 

Der vil laves en forundersøgelse for hver enkelt underboring for hvilke additiver 

der kan bruges, så der i tilfælde af et blow-out ikke vil forekomme grænseover-

skridende mængde af miljøfremmede stoffer. Dette vil sikre at vandkvaliteten 

ikke sænkes som følge af projektet.  

Vandløbskvaliteten i de underborede vandløb vil ikke forringes i en grad der kan 

medføre at målsætningerne ikke kan opretholdes for nogle af målene hverken 

smådyr, fisk, planter, bentiske alger eller vandkvalitet. 
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10 Sammenfatning og konklusion 

Sammenfattende er det vurderet, at habitatnaturtypen vandløb (3260) ikke vil 

blive påvirket hverken direkte eller indirekte (sedimentation i væsentlig grad el-

ler påvirkning fra additiver). Projektet vil således ikke forhindre: 

› At det naturlige udbredelsesområde og de arealer naturtyperne dækker, in-

den for Natura 2000-områderne, er stabile eller i udbredelse. 

› At den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for na-

turtypernes opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat 

vil være det i en overskuelig fremtid. 

› At bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for de pågældende 

naturtyper, er gunstig dvs.: 

› At arten på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestand-

del af dens naturlige levesteder 

› At der sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til 

på lang sigt at bevare artens bestande. 

Det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke arterne laks (1106), bæklampret 

(1096) og odder (1355) i væsentlig grad. Projektet vil ikke forhindre at disse ar-

ter opnår og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus, dvs.: 

› At arterne på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel 

af dens naturlige levesteder 

› At der sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt store levesteder til på 

lang sigt at bevare arternes bestande. 

› At projektet ikke forhindrer, at habitatnaturtypen vandløb (3260) og arterne 

laks (1106), bæklampret (1096) og odder (1355) opnår og/eller bevarer en 

gunstig bevaringsstatus  

Det er vurderet, at områdernes integritet vil bevares og at projektet ikke vil hin-

dre, at de opstillede bevaringsmålsætninger for naturtyper og arter på Natura 

2000-områdernes udpegningsgrundlag vil kunne opfyldes. Det gælder både for 

planperioden 2016-2021 og 2022-2027. 

Endelig er det vurderet, at projektet ikke vil forhindre, at vandområdeplanens 

målsætninger om god økologisk tilstand kan opfyldes. 

Konklusion  Det vurderes således, at selvom der foretages underboringer af Storå der løber 

gennem Natura 2000-område nr. 64 "Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, 

Idom Å og Ormstrup Hede", bør dette ikke forhindre, at projektet kan gennem-

føres. 

Habitatnaturtyper 

på udpegnings-

grundlagene 

Arter på udpeg-

ningsgrundlagene 

Områdernes integri-

tet og bevarings-

målsætninger 

Effekter på målsæt-

ningerne i vandom-

rådeplanen 
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1 Resumé 

For at forbinde Thor Havmøllepark med højspændingsstationen ved Idomlund 

skal der etableres et nedgravet kabelsystem fra Tuskjær i vest til Idomlund høj-

spændingsstation i øst. Kabelsystemet skal nedgraves over en stækning på ca. 

33 km. Hvor kabelsystemet krydser vandløb, vil disse blive underboret. Ved un-

derboringer er der en risiko for at der sker blow-out af boremudder til vandløbet. 

Vandløbene som underbores er opstrøms forbundet til Natura 2000-område nr. 

65 Nissum Fjord. 

Der er derfor gennemført en Natura 2000-konsekvensvurdering, der har haft til 

formål at vurdere: 

› Om projektet kan medføre væsentlige negative påvirkninger på de arter og 

naturtyper, som udgør grundlaget for områdets udpegning, hvor der i væ-

sentlighedsvurderingen ikke har kunnet udelukke en væsentlig påvirkning. 

› Om projektet vil forhindre, at naturtyper og arter på udpegningsgrundla-

gene opnår og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus  

› Om områdernes integritet vil bevares hvis projektet gennemføres 

Desuden er det vurderet om projektet kan forhindre, at vandområdeplanens 

målsætninger for området vil kunne opfyldes. 

Denne Natura 2000-konsekvensvurdering omfatter vurderingen af de potentielle 

konsekvenser ved et blow-out i et vandløb i form af øget sedimentation og til-

dækning, nedsat sigtbarhed, påvirkning fra additiver.  

Udpegningsgrundlag De arter og naturtyper for hvilke en væsentlig påvirkning ikke kunne udelukkes i 

væsentlighedsvurderingen, og som derfor indgår i denne konsekvensvurdering 

er lagune (1150), søbred med småurter (3130) og vandløb (3260) samt arterne 

bæklampret (1096), flodlampret (1099), havlampret (1095), laks (1106), stav-

sild (1103) og odder (1355) 

Natura 2000-konse-

kvensvurdering 

Det vurderede pro-

jekt 
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Konsekvensvurdering Samlet set er det vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige negative på-

virkninger på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-området og at områdets 

integritet bevares. 

Det er således vurderet: 

› At risikoen for, at projektet vil påvirke arterne bæklampret (1096), flod-

lampret (1099), havlampret (1095), laks (1106), stavsild (1103) og odder 

(1355) er ubetydelig. Hvis de skulle blive påvirket, hvilket ikke er særlig 

sandsynligt, vil det være i form en direkte påvirkning af gydebanker for 

bæklampret (1096), flodlampret (1099), havlampret (1095), laks (1106), 

som dog ikke vil have konsekvens for bestanden af arterne i Natura 2000-

området, eller i form af midlertidig nedsat sigtbarhed, hvilket arterne ikke 

er sårbare overfor, hvorfor påvirkningen vil være ubetydelig.  

› At habitatnaturtyperne lagune (1150), søbred med småurter (3130) og 

vandløb (3260) ikke vil blive påvirket af tildækning fra sedimentspredning 

og påvirkning fra additiverne. 

› At projektet ikke forhindrer, at habitatnaturtyperne lagune (1150), søbred 

med småurter (3130) og vandløb (3260) samt habitatarterne bæklampret 

(1096), flodlampret (1099), havlampret (1095), laks (1106), stavsild 

(1103) og odder (1355) opnår og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus  

› At områdernes integritet bevares  

› At projektet ikke vil hindre, at de opstillede bevaringsmålsætninger for na-

turtyper og arter på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag vil 

kunne opfyldes.  

› At projektet ikke vil forhindre at vandområdeplanens målsætninger om god 

økologisk tilstand kan opfyldes. 

Konklusion Det vurderes således, at selvom der er en risiko for at der sker et blow-out ved 

underboring af vandløb opstrøms Natura 2000-område Nr. 65 Nissum Fjord, bør 

dette ikke forhindre, at projektet kan gennemføres. 

 



 

 

     

N2000 VÆSENTLIGHEDSVURDERING AF   9  

\\energinet.local\userdata\Users06\srn\Desktop\Sager\Thor OWF\Miljøkonsekvensrapport\Til MST 18032022\Konsekvensvurdering område nr 65 Nissum Fjord-2022.docx  

2 Formål 

I forbindelse med etablering og nettilslutning af Thor Havvindmøllepark, skal der 

etableres et ca. 33 km langt nedgravet kabel fra kysten ved Tuskjær (nord for 

Nissum Fjord på den jyske vestkyst) til et område syd for Idomlund (vest for 

Holstebro). Desuden skal der etableres to stationsanlæg på strækningen: et ved 

Volder Mark og et ved Idomlund. 

Nærværende Natura 2000-konsekvensvurdering omhandler Natura 2000 områ-

der nr. 65, som består af Habitatområde H58 og Fuglebeskyttelsesområde F38, 

se Figur 2-1. Området er ligeledes Ramsarområde,  

 

Figur 2-1 Natura 2000-område N65 indeholdende Habitatområde H58 og Fuglebe-

skyttelsesområde F38. Den røde linje er kabeltracéet for kabelanlægget. 

Formålet med nærværende Natura 2000-konsekvensvurdering er at vurdere ef-

fektgraden af de påvirkninger, for hvilke det i væsentlighedsvurderingen ikke 

kunne udelukkes, at de kan have en væsentlig effekt på Natura 2000-områdets 

udpegningsgrundlaget. 

I væsentlighedsvurderingen blev alle naturtyper og arter på udpegningsgrundla-

get for både Habitatområde H58 og Fuglebeskyttelsesområde F38 undersøgt. 

Det blev vurderet, at væsentlig påvirkning på alle undtagen tre naturtyper: la-

gune (1150), vandløb (3260) og søbred med småurter (3130) kan udelukkes. 

Der blev desuden konkluderet, at væsentlige effekter på alle fuglearter på ud-

pegningsgrundlaget for F38 kan udelukkes, hvorimod der ikke kan udelukkes 

væsentlig påvirkning på arterne bæklampret (1096), flodlampret (1099), hav-

lampret (1095), laks (1106), stavsild (1103), odder (1355) og bæver (1337) på 

udpegningsgrundlaget for H58.  
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Konsekvensvurderingen tager udgangspunkt i Natura 2000-væsentlighedsvurde-

ringen foretaget i miljøkonsekvensvurderingen for landanlægget til Thor Hav-

vindmøllepark (COWI, 2021A), samt en supplerende analyse af stoftransport i 

vandløb som følge af blow-out (COWI, 2021B), vedlagt som appendix C til Miljø-

konsekvensrapporten (COWI, 2021A).  
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3 Metode 

Natura 2000-konsekvensvurderingen foretages på basis af eksisterende viden 

om arterne og naturtyperne samt vurdering af stofkoncentrationer fra blow-out 

til Storeå og andre vandløb (COWI, 2021B). Eksisterende data for forekomst og 

tilstand af habitatnatur samt forekomst af beskyttede arter er indhentet fra for-

skellige databaser, herunder Naturdata (Danmarks Miljøportal), Naturbasen 

samt Natura 2000-rapporterne for område N65 fra Miljøstyrelsen. 

De benyttede kilder er:  

› Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 – Nissum Fjord (Miljøstyrelsen, 

2020). 

› Atlas over danske ferskvandsfisk (Møller & Carl, 2012). 

› Vandløb 2016. Økologisk tilstand, miljøfremmede stoffer og tungmetaller 

samt naturtyper og arter NOVANA (Rasmussen, Andersen, & Alnøe, 2018). 

› Miljøministeriets hjemmeside (mst.dk) 

› Overfladevandsdatabasen 

› Laksebestanden i Storå 2015 (DTU-Aqua, 2018) 

› Diverse videnskabelige artikler og rapporter som kan findes i referenceli-

sten. 

Til vurderingerne er der desuden inddraget viden og erfaringer fra diverse rap-

porter, hjemmesider m.m. Disse kilder er angivet i teksten og oplistet i referen-

celisten.  

Naturtyper og arter der i væsentlighedsvurderingen blev vurderet til ikke at 

kunne blive væsentligt påvirket vil ikke blive behandlet yderligere i denne kon-

sekvensvurdering.  

Det blev i væsentlighedsvurderingen vurderet at der ikke kunne udelukkes en 

effekt på naturtyperne lagune (1150), vandløb (3260) og søbred med småurter 

(3130) samt arterne bæklampret (1096), flodlampret (1099), havlampret 

(1095), laks (1106), stavsild (1103), odder (1355) og bæver (1337). Disse vil 

derfor blive behandlet i denne konsekvensvurdering.  
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4 Projektbeskrivelse 

Projektområdet for jordkabelanlægget består af et i alt ca. 33 km langt projekt-

område samt et område til en ny højspændingsstation ved Volder Mark og en 

væsentlig udvidelse af det eksisterende højspændingsstationsområde ved Idom-

lund. Projektområdet strækker sig fra ilandføringspunktet ved Tuskjær på Jyl-

lands vestkyst nord for Nissum Fjord og frem til det nye højspændingsstations-

område ved Volder Mark og videre derfra og frem til det eksisterende højspæn-

dingsstationsområde ved Idomlund. Projektområdet er 300 meter bredt, men 

udvides til en bredde på 500 meter før og efter højspændingsstationsområdet 

ved Volder Mark. Projektområdet fremgår af Figur 4-1 med angivelse af lokalite-

terne for underboringer. I anlægsfasen vil arbejdsarealet have en bredde på ca. 

30-45 m som ligger indenfor det 300 m bredde projektområde. 

 

Figur 4-1  Projektområdets tracé med angivelse af krydsninger med af åløb og grøf-

ter. Blå firkant angiver en krydsning med et vandløb mens en grøn firkant 

indikerer krydsning med en grøft med tilknytning til et vandløb. 

Alle steder hvor kabelanlægget krydser en å eller vandløb, vil det ske med styret 

underboring, således at åen/vandløbet ikke direkte påvirkes. Ved en styret un-

derboring bores et rør under jorden, som kablet derefter føres gennem. For at 

kunne føre boret frem gennem jordlagene er det nødvendt at tilsættes såkaldt 

boremudder, der så at sige fungerer som smøremiddel for borehovedet. Bore-

mudder består af bentonit-ler tilsat op til 1 % ikke-miljøskadelige additiver.  

Underboringen føres altid mindst 1 meter under vandløbsbunden på den pågæl-

dende lokalitet. Såfremt den faktiske vandløbsbund er under den regulativsatte 

vandløbsbund, føres boringen mindst 1 meter uden denne ud fra et forsigtig-

hedsprincip. Derfor udmåles vandløbsbunden altid på den konkrete lokalitet for 

underboringen. 

Vandløbets bund er ikke en stationær størrelse. Vandløbets fysiske form ændrer 

sig konstant i større eller mindre grad, hvor naturkræfter hele tiden former 

vandløbet ud fra en lang række naturgivne forudsætninger. Der er derfor en helt 

naturlig variation i et vandløb (huller, stryg, sten, grusaflejringer/banker, sving 
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mm.) som bl.a. skaber varierende vandløbsbundkoter set over tid, der sjældent 

præcist er det samme som angivet i de ofte gamle regulativer. 

Jo større vandløb der underbores jo længere ned under vandløbsbunden føres 

underboringen. Konkret er der ved en tidligere krydsning af Storåen udført en 

underboring ca. 11 meter under vandløbsbundet. Se nærmere i Projektbeskrivel-

sen - Appendix A til miljøkonsekvensvurderingen. 

Styrede underboring udføres i afstand fra vandløbet for at få den rette vinkel på 

boringen til at komme under vandløbet. Ved en vandløbsbredde på 5 m udføres 

underboringen i forventelig 10 meters afstand på hver side hver side. En gen-

nemsnitlig underboring er derfor 25 m. Nogle et par meter længere – andre et 

par meter kortere afhængig af vandløbets bredde. 

Ved styret underboring er der risiko for udsivning af en mindre mængde bore-

mudder. I daglig tale omtales sådan et uheld som et ”blow-out”, hvor der kan 

forekomme et lokalt udslip af boremudder. Sker dette på land, vil der blot frem-

komme en bunke mudder på jordoverfladen hvorfra den kan opsamles og køres 

væk. Sker udsivningen under et vandløb vil en mængde mudder trænge op i 

vandfasen og blive opslæmmet i vandfasen og ført nedstrøms. En del af bore-

mudderet vil blive liggende på vandløbets bund. Hvor stor andel der henholdsvis 

opslemmes og bliver liggende afgøres især den konkrete vandføring/strømha-

stighed, som varierer meget hen over året. Størrelsesordenen af muddermæng-

den der undslipper, afhænger af boringens længde, idet der kræves større tryk i 

længere boringer og dermed vil udslippet af mudder potentielt være større ved 

blow-out. Se nærmere i Projektbeskrivelsen - Appendix A til miljøkonsekvens-

vurderingen. 

Kabelanlægget går ikke igennem Natura 2000-området og hvor projektområdet 

er tættest på, er det ca. 280 m fra N65. Nissum Fjord har dog tilløb fra flere åer 

og vandløb der skal krydses af kabelanlægget (Figur 2-1 og Figur 4-1). Vandlø-

bene der skal underbores er: 

› Ramme Å og dens tilløb: krydses med tre underboringer. Desuden krydses 

to grøfter med tilslutning til åen.  

› Fåre Mølleå og dens tilløb: krydses en gang. Desuden krydses to grøfter 

med tilslutning til åen.  

› Flynder Å og dens tilløb: krydses med to underboringer.  

› Damhus Å og dens tilløb: krydses med to underboringer. 

› Storå og dens tilløb: Krydses tre gange. Desuden krydses to grøfter med til-

slutning til åen med underboring.  

I alt krydses altså 11 åløb samt seks grøfter med tilslutning til disse, der har ud-

løb i Nissum Fjord, dvs. Natura 2000 område N65 (Figur 4-1). 
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5 Lovgivning 

5.1 EU-direktiver på naturområdet 

I EU er værdifulde naturområder, vilde dyr og planter omfattet af en lovmæssig 

beskyttelse via Natura 2000-direktiverne. Natura-2000 direktiverne omfatter af 

EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet1 fra 1979 og EF-habitatdirektivet2 fra 1992. I 

Danmark er direktiverne indarbejdet i lovgivningen via bekendtgørelser, den se-

neste fra 20183.  

Natura 2000 er betegnelsen for et sammenhængende netværk af beskyttede na-

turområder i EU, udpeget på grundlag af bestemmelserne i de to EU-direktiver. 

Områderne er udpegede til at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og 

plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 

I Danmark er der udpeget 257 Natura 2000-områder med særlig sårbar og be-

varingsværdig natur. Tilsammen dækker de et område, der svarer til Fyn med 

omkringliggende øer. 

5.1.1 Habitatdirektivet 

EU habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43) har til formål at fremme biodiversi-

teten i medlemsstaterne ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af ar-

ter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsageligt gennem 

udpegning af særlige beskyttelsesområder, Habitatområder. I Habitatområderne 

skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller na-

turtyper, som området er udpeget for. 

Habitatdirektivet foreskriver desuden, at medlemslandene skal sikre en streng 

beskyttelsesordning for de dyre- og plantearter, som er anført på direktivets bi-

lag IV (såkaldte bilag IV-arter). 

5.1.2 Fuglebeskyttelsesdirektivet 

EU fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409) har til formål at be-

skytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. Dette sker bl.a. ved at 

medlemslandene forpligter sig til at udpege Fuglebeskyttelsesområder. 

 
1 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle 
2 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 

med senere ændringer. 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om Bekendtgø-

relse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-

der samt beskyttelse af visse arter. 
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Tilsammen udgør områder udpeget under Habitatdirektivet og Fuglebeskyttel-

sesdirektivet et sammenhængende netværk af naturbeskyttelsesområder i EU-

medlemslandene, kaldet Natura 2000-områder. 

Ramsarområder 

Samtlige danske Ramsarområder på listen over vådområder af international be-

tydning er omfattet af eller sammenfaldende med Fuglebeskyttelsesområderne 

og dermed undergivet den samme beskyttelse som disse områder. 

5.2 National lovgivning 

5.2.1 Habitatbekendtgørelsen4 

Af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbe-

skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bekendtgørelse nr. 1595 af 

06/12/2018, kaldet habitatbekendtgørelsen) fremgår det, at projekter, der kan 

medføre væsentlig påvirkning af bevaringsmålsætningen for et Natura 2000-om-

råde, skal underkastes en Natura 2000-konsekvensvurdering, jf. bekendtgørel-

sens § 6, stk. 2. Det er den kompetente myndighed, der afgør hvorvidt et pro-

jekt skal underkastes en konsekvensvurdering. Beslutningen herom sker på 

grundlag af en væsentlighedsvurdering, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen, stk. 1. 

Bygherres væsentlighedsvurdering af projektet fremgår af miljøkonsekvensrap-

porten for projektet (COWI, Landanlæg til Thor Havvindmøllepark, 

Miljøkonsekvensvurdering, 2021A). 

Såfremt konsekvensvurderingen viser, at kabelanlægget har eller kan medføre 

væsentlig negativ indvirkning på et områdes udpegningsgrundlag og/eller beva-

ringsmålsætninger, kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte projekt. For 

konsekvensvurderingen gælder forsigtighedsprincippet i tilfælde af videnskabelig 

tvivl om kabelanlæggets skadevirkninger. 

Bekendtgørelsen åbner mulighed for fravigelse af § 6 stk. 2, hvis der er bydende 

nødvendige hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser og der ikke fin-

des alternativer til det ansøgte. Dette forudsætter dog, at der samtidig foreligger 

en fuldstændig vurdering af relevante alternativer og disses indvirkning på om-

rådets bevaringsmålsætninger. En evt. fravigelse forudsætter, at der træffes alle 

nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i Na-

tura 2000 bevares, samt at Europa-Kommissionen underrettes. 

 
4 BEK nr. 1595 af 06/12/2018. 
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5.2.2 Miljømålsloven5 

Miljømålsloven6 fastsætter rammerne for planlægning inden for de udpegede in-

ternationale naturbeskyttelsesområder.  

Det er i miljømålsloven bestemt, at staten skal udarbejde Natura 2000-planer og 

tilhørende basisanalyser. Det er i disse planer, at Natura 2000-områdernes be-

varingsmålsætninger er fastlagt. Det er ligeledes bestemt, at kommunerne på 

baggrund af statens Natura 2000-planer skal udarbejde tilhørende handleplaner 

med henblik på at opnå en gunstig bevaringsstatus for områdernes udpegnings-

grundlag. 

Det er desuden bestemt i miljømålsloven, at staten, i henhold til EU's vandram-

medirektiv7, skal udarbejde vandområdeplaner, der sætter mål for tilstanden af 

overfladevand og grundvand. 

Natura 2000-planerne er koordineret med vandplanerne. Ifølge Vandrammedi-

rektivet, må tilstanden af vandområderne ikke forringes. Planlagt indsats efter 

vandplanen, der kan påvirke udpegningsgrundlaget i et Natura 2000-område 

væsentligt, skal konsekvensvurderes i henhold til habitatdirektivets artikel 6, 

stk. 3. Indsatsen kan i givet fald kun gennemføres, hvis det på grundlag af bed-

ste faglige viden dokumenteres, at aktiviteten ikke vil skade bevaringsmålsæt-

ningen for området. 

5.2.3 Vandplanlægningsloven  

Vandplanlægningsloven8 fastlægger rammerne for beskyttelsen af overfladevand 

og grundvand, som bl.a. har udmøntet sig i vandområdeplaner, der er udarbej-

det af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) og implemen-

terer EU’s Vandrammedirektiv i Danmark. Målet med vandområdeplanerne er, at 

alle vandområder skal opnå god tilstand. Forringelser af overfladevandets til-

stand skal forebygges, og hvor tilstanden allerede er forringet, skal der foreta-

ges tiltag, som sikrer at en god tilstand kan opnås senest i 2027. En forringelse 

af tilstanden foreligger, når mindst et af kvalitetselementerne falder et niveau, 

også selv om denne forringelse ikke fører til, at hele overfladevandområdet ryk-

ker en klasse ned.  

Loven er bl.a. udmøntet i indsatsbekendtgørelsen9, der bl.a. skal sikre, at der 

ikke gives tilladelse til aktiviteter, der forringer tilstanden eller hindrer målopfyl-

delse for målsatte overfladevandområder. Således indeholder 

 
5 LBK nr. 119 af 26/01/2017. 

6 Lovbekendtgørelse nr. 119 af 26/01/2017 om miljømål m.v. for internationale naturbe-

skyttelsesområder (Miljømålsloven). 
7 Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger. 

8 Vandplanlægningsloven, LBK nr. 126 af 26/01/2017. Bekendtgørelse af lov om vandplan-

lægning. 

9 Indsatsbekendtgørelsen, BEK nr. 449 af 11/04/2019. Bekendtgørelse om indsatspro-

grammer for vandområder. 
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indsatsbekendtgørelsens § 8 den forpligtelse til at forebygge forringelse af over-

fladevandområder og grundvandsforekomster, som følger af vandrammedirekti-

vets artikel 4.  

Hvor naturtyper eller arter i udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område er 

afhængige af tilstanden i et målsat overfladevandområde eller en grundvandsfo-

rekomst, har disse områder og forekomster status som beskyttede i vandplan-

lægningen. Denne beskyttelse har især den betydning, at vandplanlægningen 

skal sikre opfyldelse af de miljømål, der er fastsat for vandforekomsterne i be-

kendtgørelse om fastsættelse af miljømål og målsætninger for de relevante na-

turtyper og arter fastsat efter miljømålsloven (naturbeskyttelsesdirektiverne) 

Vurderingen af hvorvidt en påvirkning af et målsat overfladevandområde eller en 

grundvandsforekomst i eller ved et Natura 2000-område er forenelig med det 

forbud mod forringelse, som er fastlagt i indsatsbekendtgørelsens § 8, kan og 

bør ske samtidigt med vurderingen efter habitatbekendtgørelsen.  

For de berørte kommuner – Lemvig og Holstebro – gælder Vandområdeplan 

2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn (Styrelsen for Vand- og 

Naturforvaltning, 2016). Herudover er der opdaterede basisanalyser 2021-2027 

(Miljøstyrelsen, 2019B). Arealreservationen ligger inden for hovedvandopland 

1.4 Nissum Fjord. Miljømålene i vandområdeplanerne er efterfølgende indarbej-

det i kommunale vandhandleplaner. 
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6 Eksisterende viden 

6.1 Projektområdet 

Projektområdet ligger uden for Natura 2000-område N65 og hvor det er tættest 

på, er det ca. 280 m væk. Området består hovedsageligt af marker, men dele af 

tracéet krydser § 3-natur, hovedsageligt i forbindelse med vandløb. Når et § 3-

beskyttet naturområde krydses, vil det gøres med en styret underboring således 

at naturen ikke påvirkes. Desuden krydses alle befæstede veje, jernbaner, be-

skyttede fortidsminder, fredskov, ældre levende hegn og større bevoksninger via 

styre underboringer. Det samlede antal underboringer for hele kabelanlægget 

forventes at være ca. 32. 

 

Figur 6-1 Arealer i nærheden af projektområdet, som er omfattet af Naturbeskyttel-

seslovens § 3, samt Natura 2000-område N65. Den røde linje viser kabel-

anlæggets placering. 

Lilla markering: hede, grøn markering: eng, gul markering: overdrev, rød 

markering: mose, blå markering: sø, lyseblå markering: strandeng, lyseblå 

linje: vandløb. Det store sammenhængende skraverede område nederst til 

venstre er område N65 (se også Figur 6-2). 

6.2 Natura 2000-området 

Natura 2000-område N65 indbefatter Habitatområde H58 og Fuglebeskyttelses-

område F38. Desuden er området et Ramsarområde. Området har et samlet 

areal på ca. 11.061 ha hvoraf 6.313 ha udgøres af selve Nissum Fjord og ca. 

250 ha er større søer. Området indeholder desuden § 3-beskyttet strandeng, -

mose, -eng, -overdrev, -vandløb og -hede, samt flere områder med fredskov.  
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Figur 6-2  Natura 2000-område N65 indeholdende Habitatområde H58 og Fuglebe-

skyttelsesområde F38. Den røde linje er kabeltracéet for kabelanlægget. 

6.2.1 Habitatområde H58 

Naturtyperne på udpegningsgrundlaget for Habitatområde H58 "Nissum Fjord" 

kan ses i Tabel 6-1 nedenfor.  

Tabel 6-1 Udpegningsgrundlaget for Habitatområde H58.Tal i parentes henviser til de 

talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 

og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Kilde Natura 

2000-planen (Miljøstyrelsen, 2020). Kun naturtyperne lagune, vandløb og 

søbred med småurter behandles og vurderes i konsekvensvurderingen 

mens alle arter undtagen vandranke og bæver behandles og vurderes.  

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr 58 

Naturtype: Lagune* (1150) Enårig strandvegetation (1310) 

 Strandeng (1330) Grå/grøn klit* (2130) 

 Klithede* (2140) Havtornklit (2160) 

 Klitlavning (2190) Visse-indlandsklit (2310) 

 Græs-indlandsklit (2330) Lobeliesø (3110) 

 Søbred med småurter (3130) Kransnålalge-sø (3140) 

 Næringsrig sø (3150) Vandløb (3260) 

 Våd hede (4010) Tør hede (4030) 

 Surt overdrev* (6230) Tidvis våd eng (6410) 

 Hængesæk (7140) Rigkær (7230) 

 Stilkege-krat (9190) Skovbevokset tørvemose* (91D0) 

 Elle- og askeskov* (91E0)  
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Af naturtyperne og arterne i Tabel 6-1  omhandler nærværende konsekvensvur-

deringen lagune (1150), søbred med småurter (3130) og vandløb (3260) samt 

arterne bæklampret (1096), flodlampret (1099), havlampret (1095), laks 

(1106), stavsild (1103) og odder (1355). De andre arter og naturtyper blev be-

handlet i væsentlighedsvurderingen og her blev det vurderet at kabelanlægget 

ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af disse.  

Naturtyperne lagune (1150), søbred med småurter (3130) og vandløb 

(3260) 

I N65 er der otte småsøer og to store søer der er karakteriserede som kystlagu-

ner og strandsøer (1150), de otte småsøer er alle på under 5 ha og deres natur-

tilstand er ikke vurderet.  

De to store søer er Indfjorden på 209 ha samt en unavngiven sø i basisanalysen 

kaldet "Våd eng" på 5,4 ha. Indfjorden har en maksimal dybde på 2,2 m og er 

beliggende syd for Bøvlingbjerg. Søen er en brakvandssø grundet dens forbin-

delse til Nissum Fjord gennem afløbet "Færgen". Områderne omkring søen er 

eng- og mosearealer. Undervandsvegetationen er meget artsrig, har flere 

sjældne arter og er betragtet som værdifuld for Danmarks biodiversitet. Fiske-

samfundet er domineret af aborre og skalle. 

Området ’Våd eng’ er meget lavvandet og ligger i umiddelbar tilknytning til Nis-

sum Fjord. Begge søer har som miljømål at have god økologisk tilstand og 

begge har god tilstand på baggrund af vurdering af fytoplankton (Miljøstyrelsen, 

2020).  

Desuden er selve Nissum Fjord også karakteriseret som naturtypen lagune med 

et areal på 6284 ha. Fjorden er delvist afskåret fra Nordsøen af to tanger af 

land. Forbindelse til havet sker gennem slusen ved Thorsminde. Fjorden består 

af tre dele, Ydre Fjord (inklusiv Bøvling Fjord), Mellemfjord og Felsted Kog. I 

Bøvling Fjord står ålegræs ud til en dybde på 1,6 m (Miljøstyrelsen, 2020). 

Flynder Å der er et af åløbene der skal underbores, løber gennem søen Tangsø. 

Denne er karakteriseret som naturtypen søbred med småurter (3130). Søen er 

22 ha stor og er generelt lavvandet med en maksimal dybde på 1,8 m. Den lig-

ger i et fladt landskab umiddelbart omgivet af eng og mose hvoraf dele er af-

græsset af kreaturer. Søen er meget artsrig og havde ved sidste undersøgelse 

ifølge basisanalysen en dækningsgrad af undervandsvegetation på 33 %, hvilket 

medvirker positivt til søens tilstand (Miljøstyrelsen, 2020). Aborre og til dels 

skalle dominerer fiskesamfundet. Miljømålet for Tangsø er god økologisk tilstand 

og blev i basisanalysen for vandområdeplaner 2021-27 vurderet til at have en 

moderat tilstand.  

Arter: Vandranke (1831) Bæklampret (1096) 

 Flodlampret (1099) Havlampret (1095) 

 Laks (1106) Stavsild (1103) 

 Odder (1355) Bæver (1337) 
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I N65 er der ca. 22 km vandløb, hvoraf 18 km er klassificeret som vandløb med 

vandplaner (3260) i Fåre Mølleå, Flynder Å og Damhus Å. Naturtilstanden af 

vandløbene er ej vurderet i basisanalysen. 

 

 

Figur 6-3 De kortlagte habitatnaturtyper lagune (1150), søbred med småurter 

(3130) og vandløb (3260) 

Arterne laks (1106), bæklampret (1096), flodlampret (1099), 

havlampret (1095), stavsild (1103) og odder (1355) 

Laks Laksen er en saltvandsfisk, men den trækker op i ferskvand for at gyde. Laksen 

gyder i seks danske vandløb, alle på den jyske vestkyst: Skjern Å, Storå, Varde 

Å, Kongeå, Sneum Å og Ribe Å. Af disse er det kun Storåsystemet hvor der er 

en selvopretholdende bestand der ikke er afhængig af udsætninger.  Laksen er 

på udpegningsgrundlaget for Habitatområde H58.  

Opstrøms Nissum Fjord og Habitatområde H58 ligger Storåsystemet som er gy-

deområde for laks. På Figur 6-4 ses gydeområderne. 
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Figur 6-4  Gydeområder for laks i Storåsystemet (Holstebro Kommune, 2022). 

Laksene er afhængige af gruset eller stenet bund i hurtigtstrømmende vandløb 

til sin gydning (Miljøstyrelsen, 2021A). Gydestrygene er dynamiske og fordi de 

befinder sig et bestemt sted, er de ikke nødvendigvis at finde på samme sted 

det efterfølgende år.  

DTU Aqua vurderede i 2015 at bestanden af laks i Storå og dennes tilløb var ca. 

226.000 naturligt producerede ½-årslaks mens bestanden af 1-års og ældre 

vilde laks er beregnet til 68.000. Bestanden af vilde fisk estimeres at give ca. 

59.000 smolt, dvs. laks som vandrer fra åen ud mod havet for at tilbringe en pe-

riode af deres liv dér. (DTU-Aqua, 2018).  Registreringer af laks i Storå og den-

nes tilløb fremgår af Figur 6-5 
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Figur 6-5 Registreringer af laks i Storåsystemet. (Danmarks Miljøportal, 2022) 

Bæklampret Bæklampretten lever modsat de to andre danske lampret-arter hele sit liv i 

ferskvand. Bæklampretten lever i sine unge år nedgravet i mudret eller sandet 

bund og filtrerer kiselalger og andre småting fra vandet (Møller & Hingst, 

2012A). Som voksen spiser bæklampretten ikke, og voksenstadiet fungerer ude-

lukkende som et sprednings-/yngle-stadie. Når den skal gyde trækker den op i 

vandløbene og gyder på gydestryg med stenet eller gruset underlag.  Lampret-

terne har omtrent samme krav til gydestryg som laks og det kan dermed anta-

ges at de benytter de samme gydestryg som angivet på Figur 6-4. Æggene 

modnes i det iltrige vand og efter klækning føres de unge larver ned til mudret 

eller sandet jord hvor de graver sig ned. Larverne er blinde. Bæklampret er al-

mindelig i de større åsystemer og bække i Jylland, særligt syd for Limfjorden. 

Arten yngler når vandtemperaturen når over 7,5 °C, dvs. i marts-maj. Undersø-

gelser har indikeret at bæk- og flodlampret måske er én art med en stationær- 

og en træk-form, ligesom man kender det fra ørred (Igoe, et al., 2004; Møller & 

Hingst, 2012B). Bæklampret er på udpegningsgrundlaget for Habitatområde 

H58. 

Bæklampretten blev eftersøgt ved overvågning af området i 2014-15 

(Miljøstyrelsen, 2020). Der blev fundet to lokaliteter med bæklampret: i Flynder 

å lige syd for Bækmarksbro samt i Damhus Å ved broen for Skalstrupvej. På 

baggrund af artens store nationale udbredelsesområde, bør man antage at den 

gyder i bl.a. Storå, men de specifikke gydesteder for arten kendes ikke Registre-

ringer af bæklampret i Storå og dennes tilløb fremgår af Figur 6-6. 
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Figur 6-6 Registrering af bæklampret i Storåsystemet. (Danmarks Miljøportal, 2022). 

Flodlampret Som det er kendt fra laksen, trækker flodlampretten (1099) fra havet op i vand-

løb for at gyde.  Når den klækker, lever den som larve delvist nedgravet i mud-

ret-/sandet bund og filtrerer vand og/eller sediment for føde. Som voksen, træk-

ker den ud i havet hvor den lever af ådsler og som parasit på fisk. Når den skal 

gyde trækker den op i vandløbene og gyder på gydestryg med stenet eller gru-

set underlag.  Lampretterne har omtrent samme krav til gydestryg som laks og 

det kan dermed antages at de benytter de samme gydestryg som angivet på Fi-

gur 6-4. Arten gyder når vandtemperaturen stiger over 9 °C – dvs. april-maj. 

Æggene modnes i det iltrige vand og efter klækning (1-3 uger) føres de unge 

larver ned til mudret eller sandet jord hvor de graver sig ned. Larverne er blinde 

indtil de bliver voksne. Flodlampret er på udpegningsgrundlaget for Habitatom-

råde H58. 

NOVANA-undersøgelsen fra 2016 påviste at flodlampret yngler i Storåen, og den 

er desuden er tidligere registreret i Flynder Å og Damhus Å (Miljøstyrelsen, 

2019A; Rasmussen, Andersen, & Alnøe, 2018). Arten er dog dårligt undersøgt 

og de præcise gydevandløb kendes ikke. Det samme gælder for gydestryg inden 

for vandløbene. Der er ingen registreringer af flodlampret i Storåsystemet 

(Danmarks Miljøportal, 2022). 

Havlampret Ligesom flodlampretten trækker havlampretten (1095) fra havet op i vandløb for 

at gyde. De gyder på stenet- eller gruset bund.  Lampretterne har omtrent 

samme krav til gydestryg som laks og det kan dermed antages at de benytter 

de samme gydestryg som angivet på Figur 6-4. Gydestrygene er dynamiske og 

fordi de befinder sig et sted et år, er de ikke nødvendigvis at finde på samme 

sted det efterfølgende år.  Arten yngler når vandtemperaturen når 15°C dvs. i 

juni-juli. Æggene klækker efter 1-2 uger, hvor larverne bliver ved stryget i 

endnu 1-2 uger før de driver væk med strømmen til et sted med mudret-/sandet 

bund, hvor de lever delvist nedgravede og filtrerer vand og sediment for føde. 

Som voksen, trækker den ud i havet hvor den lever af ådsler og som parasit på 

fisk. Havlampretten kan kendes fra flodlampretten på at den er markant større. 

Havlampret er på udpegningsgrundlaget for Habitatområde H58. 

Gydeområder for havlampret er dårligt kortlagt. Selvom der gennem tiden er re-

gistreret 69 tilfælde af gydeadfærd, har man kun med sikkerhed fundet yngel i 

Skjern Å. Inden for projektområderne er havlampret er registreret 6 gange i 

Storå (1937, 2003, 2006, 2007, 2007 og 2008), 3 gange i Flynder Å (2001, 
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2006 og 2007) og 2 gange i Damhus Å (1970 og 1972), hvor den på den sidst-

nævnte lokalitet har udvist yngleadfærd. Arten yngler potentielt også i Storå, 

men der er endnu ikke dokumenteret (Møller & Carl, 2012; Rasmussen, 

Andersen, & Alnøe, 2018). Der er ingen registreringer af Havlempret i Storåsy-

stemet (Danmarks Miljøportal, 2022). 

Stavsild Stavsilden er ligesom laksen og lampretterne vandrefisk der yngler i vandløb, 

men lever deres voksne liv i havet. Der ikke er kendskab til at den nogensinde 

har ynglet i danske vandløb. Arten yngler i vandløb i det centrale Vesteuropa og 

trækker til bl.a. Danmark som voksne individer. Arten er mest almindelig ved 

vestkysten i Danmark og ses ofte omkring havneanlæg. Stavsilden har en kendt 

forekomst i Nissum Fjord, men fanges kun regelmæssigt i ferskvand i Ribe Å 

(Miljøstyrelsen, 2021C). Stavsild er på udpegningsgrundlaget for Habitatområde 

H58. 

Odder  Odderen er et pattedyr der lever i tilknytning til vandområder, både fersk- og 

brakvand. Odderen foretrækker ofte uforstyrrede områder med tæt vegetation 

til skjulesteder. Odderen lever især af fisk, men mindre pattedyr, frøer og krebs-

dyr tages også. Odderen er udpræget nataktiv og skjuler sig om dagen i bevoks-

ning eller huler langs bredden af dens levested (Miljøstyrelsen, 2021D). Odderen 

er på udpegningsgrundlaget for Habitatområde H58. 

Ved overvågningen af området i 2011-12 blev der fundet odder på alle 10 un-

dersøgte lokaliteter fordelt ud over fjorden samt Indfjorden, Tangsø, Flynder Å 

og Damhus Å. Odderen formodes at bruge alle disse samt de tre andre underbo-

rede vandløb i større eller mindre grad.  

6.2.2 Fuglebeskyttelsesområde F38 

Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F38 omfatter 14 arter af 

trækfugle og 10 arter af ynglefugle. Der vil ikke blive vurderet på fugle i denne 

konsekvensvurdering, idet det i væsentlighedsvurderingen blev udelukket at ka-

belanlægget kan forårsage en væsentlig påvirkning på disse.  

Tabel 6-2 Udpegningsgrundlaget for fugebeskyttelsesområde F38. "T" = trækfugl, 

"Y" = ynglefugl. Kilde Natura 2000-planen (Miljøstyrelsen, 2020). 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr 38 

Fugle: Rørdrum (Y) Knopsvane (T) 

 Pibesvane (T) Sangsvane (T) 

 Kortnæbbet gås (T) Bramgås (T) 

 Lysbuget knortegås (T) Spidsand (T) 

 Pibeand (T) Krikand (T) 

 Toppet skallesluger (T) Stor skallesluger (T) 

 Rørhøg (Y) Plettet røvagtel (Y) 

 Klyde (TY) Pomeransfugle (T) 

 Almindelig ryle (Y) Brushane (Y) 
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6.2.3 Konkrete målsætninger for naturtyper og arter 

 

Målet for Natura 2000-området N65 er at naturtyper og arter på sigt skal opnå 

en gunstig bevaringsstatus. Herunder ses de konkrete målsætninger fra Natura 

2000-planen for N65 for 2016-2021 (Naturstyrelsen, 2016). 

› For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse I 

eller II er målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil el-

ler i fremgang.  

› For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til tilstandsklasse III-V 

er målsætningen, at udviklingen i deres tilstand er i fremgang, således at 

der på sigt opnås tilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de natur-

givne forhold giver mulighed for det.  

› Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i frem-

gang, hvis naturforholdene tillader det.  

› For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig be-

varingsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturty-

perne stabiliseres eller øges.  

› For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er mål-

sætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det sam-

lede areal af levestederne for de udpegede arter stabiliseres eller øges, så-

ledes at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fouragerings-

områder for arterne.  

› De kortlagte levesteder for almindelig ryle, brushane, rørdrum, rørhøg, plet-

tet rørvagtel og hvidbrystet præstekrave inden for Natura 2000-området 

bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Levestedernes geogra-

fiske placering fremgår af basisanalysen for området.  

› De kortlagte levesteder for havterne, fjordterne, splitterne og klyde inden 

for Natura 2000- området bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller 

II. Hvis området huser en ynglebestand på mere end 90 par for havterne, 

40 par for fjordterne, 580 par for splitterne og 100 par for klyde er det til-

lige en indikation på levestedets og omgivelsernes egnethed som yngleom-

råde. Levestedernes geografiske placering fremgår af basisanalysen for om-

rådet.  

› Det kortlagte levested for dværgterne inden for Natura 2000-området brin-

ges til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Levestedernes geografiske 

placering fremgår af basisanalysen for området.  

 Lille kobbersneppe (T) Splitterne (Y) 

 Fjordterne (Y) Havterne (Y) 

 Blåhals (Y)  
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› Natura 2000-området skal bidrage til at sikre levesteder for levedygtige be-

stande på nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det sam-

lede areal af levesteder for sangsvane, bramgås, kortnæbbet gås, krikand, 

pibeand og spidsand som trækfugl i området sikres eller øges, således at 

der findes tilstrækkelige egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne, 

så området kan huse en tilbagevendende rastebestand på 320 sangsvaner, 

5.800 bramgæs, 4.200 kortnæbbet gæs, 7.400 krikænder, 12.000 pibeæn-

der og 220 spidsænder.  

› Natura 2000-området, skal bidrage til at sikre levesteder for levedygtige 

bestande på nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det sam-

lede areal af levestederne for knopsvane, pibesvane, lysbuget knortegås, 

toppet skallesluger, stor skallesluger, klyde, pomeransfugl og lille kobber-

sneppe som trækfugl i området sikres eller øges, således at der findes eg-

nede raste- og fødesøgningssteder for arterne. Afgørelser i forbindelse med 

konsekvensvurdering baseres på en konkret vurdering. 

Der er ingen plejetiltag rettet mod arterne eller naturtyperne der behandles i 

denne konsekvensvurdering. Der er plejetiltag for naturtyperne strandeng, 

grå/grøn klit, havtornklit, surt overdrev, tidvis våd eng, klithede og for arterne, 

klyde, almindelig ryle, brushane, splitterne og fjordterne.  

 

Planperiode 2022-2027 

D. 21. februar 2022 kom udkast til Natura 2000-planerne og den tilhørende 

strategiske miljøvurdering i høring. I de nye planer kan der være ændringer på 

udpegningsgrundlaget og bevaringsmålsætningerne. For N64 er der ingen æn-

dringer i udpegningsgrundlaget men nogle tilføjelser til målsætningerne. De nye 

Natura 2000-planer er ikke gældende, idet de stadig er i høring, men der vil vur-

deres på ændringerne som var de gældende.  

De overordnede målsætninger for området udvides med fokus på at den vådeste 

del af rørskoven skal opretholdes på bekostning af strandeng.  

De konkrete målsætninger er opdateret med følgende punkter: 

› For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målet at bidrage til gun-

stig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. Det betyder, at det samlede 

areal skal være mindst 5 ha. For de skovbevoksede naturtyper, skal ande-

len af store træer og dødt ved være stabil eller stigende. Skovnaturtyper 

sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. Der kan dog være tale om 

en dynamisk situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekom-

ster, der over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 

› Tilstanden og det samlede areal af de kolonirugende fugles kortlagte leve-

steder mp ikke være i tilbagegang og mindst 75% af arealet skal være i 

fremgang mod eller fastholdes i tilstandsklasse I-II. 
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› For ynglefugle uden tilstandsvurderingssystem er målet, at de skal bidrage 

til at sikre og øge bestanden på nationalt niveau. Levestedernes samlede 

areal og tilstand (vurderet i form af forekomst og udbredelse) skal være 

stabil eller i fremgang. 

› For trækfugle, der kan optræde med nationalt eller internationalt betydende 

forekomster i fuglebeskyttelsesområdet, er målet, at deres fælde-, raste- 

og overnatningsområder skal sikres eller være i fremgang. 

› For trækfugle, der kan optræde med nationalt eller internationalt betydende 

forekomster i fuglebeskyttelsesområdet, er målet, at deres fælde-, raste- 

og overnatningsområder skal sikres eller være i fremgang. 

› For søer over 5 ha, vandløb og marine naturtyper henvises til målsætnin-

gerne i vandområdeplanerne. 

› For de marine naturtyper skal tilstand og areal være stabile eller i fremgang 

og bidrage til gunstig bevaringsstatus for biogeografisk niveau. 

Ud over de nye bevaringsmålsætninger er der tilføjet naturtypen strandvold med 

enårige planter (1210) og arterne dværgterne (Y) og hvidbrystet præstekrave 

(Y) til udpegningsgrundlagene for N65 

Den nye naturtype og de nye arter på udpegningsgrundlaget er enten en terre-

strisk naturtype eller fugle. Begge disse grupper vurderes i væsentlighedsvurde-

ringen ikke at blive væsentligt påvirket af projektrealisering. Således indgår in-

gen af disse i konsekvensvurderingen. 
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7 Potentielle påvirkninger 

Følgende potentielle effekter på habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrund-

lagene for Natura 2000-område N65 er vurderet: 

› Sedimentation og dermed tildækning af gydepladser for laks i Storå. 

› Sedimentation og dermed tildækning af gydepladser for hav-, bæk og flod-

lampret i åløb i forbindelse med Nissum Fjord. 

› Nedsat sigtbarhed i vandet i åerne via øget suspenderet stof. 

› Nedsat sigtbarhed i vandet i Tangsø, Indfjorden og/eller Nissum Fjord via 

øget suspenderet stof.  

› Påvirkning af dyre- eller planteliv som følge af udledning af additiver i bore-

mudder i forbindelse med blow-out 

› Fald i vandløbskvaliteten af målsatte vandløb som følge af blow-out 
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8 Supplerende beregninger 

For at belyse konsekvenserne af øget suspenderet stofkoncentrationer efter et 

blow-out i Storå og mindre vandløb der er lavet et notat med supplerende be-

regninger for forskellige blow-out scenarier som er vedlagt som appendix C til 

miljøkonsekvensrapporten i et følgenotat til denne konsekvensvurdering (COWI, 

2021B). Et resume af dette kan findes nedenfor.   

8.1.1 Metode 

Der arbejdes med tre hovedscenarier for typen af udslip: 

› Momentan blanding af boremudder (bentonit-ler tilsat additiver) med åvan-

det. 

› Bentonit fjernes mekanisk fra bunden af vandløbet. 

› Bentonit ligger på bunden af vandløbet og eroderes af vandstrømmen. I 

dette scenarie er der to underscenarier afhængig af størrelsen af området 

der dækkes af boremudder på bunden af vandløbet.  

Desuden arbejdes der med to vandføringsscenarier, for typisk vandføring (16,1 

m³ s-1) (DMU, 2000) og maksimal vandføring (50 m³ s-1) (COWI, 2017). I alle 

scenarier arbejdes med et udslip på 5 m³ boremudder over 15 minutter, hvilket 

vurderes at være et konservativt (højt) bud på et udslip. Koncentrationen af su-

spenderet stof i Storå ved Bur Bro (nær hvor der skal laves en underboring) 

mellem december 2016 og januar 2021 har en medianværdi på 7,3 med et mak-

simum og minimum på hhv. 38 og 2 mg/L. 10 % af målingerne ligger under 3,8 

og 10 % af målingerne ligger over 14,6. Det ses altså at der er betydelig varia-

bilitet i målingerne fra Overfladedatabasen (Aarhus Universitet, 2021). 

8.1.2 Resultater 

Resultaterne af beregningerne er angivet i tabellen nedenfor. I denne angives 

udfaldsrummet mellem det scenarie med mindst mulig forøgelse og højest for-

øgelse af suspenderet stof i vandfasen. Bemærk at det høje estimat bør betrag-

tes som et worst-case-scenarie.  

Tabel 8-1 Forøgelsen i mængden af suspenderet stof ved forskellige blow-out scena-

rier. 

 

Disse tal skal holdes i forhold til baggrundskoncentrationen af suspenderet stof 

med median på 7,3 og et maksimum på 38 mg/L, hvilket vil sige at alle de fleste 

Forøgelsen i mængden af suspenderet stof ved blow-out 

 Suspenderet stof (mg/L) 

Momental Fjernelse Erosion 

Suspenderet stof 3 – 34  0,4 – 4,3 2,5 – 28  



 

 

     

N2000 VÆSENTLIGHEDSVURDERING AF   31  

\\energinet.local\userdata\Users06\srn\Desktop\Sager\Thor OWF\Miljøkonsekvensrapport\Til MST 18032022\Konsekvensvurdering område nr 65 Nissum Fjord-2022.docx  

scenarier falder inden for naturlig variation for vandløbet. Det skal bemærkes at 

den beregnede koncentration kun vil være at finde på en begrænset vandløbs-

strækning, alt efter strømhastighed (mellem 1 og 2 m/s) vil det påvirke ca. mel-

lem 900 og 1800 m vandløb, hvor de højeste koncentrationer vil påvirke det 

korteste stykke vandløb. Det forventes at der sker fortynding over tid og at ud-

slippet derfor vil sprede sig over et større område. Styrken af påvirkningen og 

varigheden er omvendt korrelerede således at des længere påvirkningen stræk-

ker sig over tid (og sted) des mindre kraftig bliver påvirkningen (se nedenfor).  

Fortynding 

Der vil foregå løbende fortynding af boremudderet i vandløbet grundet naturlige 

processer. De processer der kan fortynde koncentrationen i vandløb er listet ne-

denunder. Af disse vurderes det kun at nummer to har en væsentlig effekt i 

Storå: 

1 Tilførsel af vand fra tilløb og/eller grundvandtilførsel til åen. 

Tilførslen af vand fra tilløb er ubetydelig i den nederste del af Storå, da der 

ikke er tilløb af andre vandløb af betydelig størrelse, hvorfor fortyndingsef-

fekten vurderes at være er minimal. Der sker en vis grundvandstilførsel til 

åen som vil som vil bidrage til fortynding i mindre omfang. 

2 Langsgående dispersion grundet forskellige strømningshastigheder i forskel-

lige dele af vandløbet.  

På baggrund af beregninger foretaget efter Fischer et al (1979) vil koncen-

trationen være halveret efter ca. 4 km (Fischer, List, Koh, Imberger, & 

Brooks, 1979). Mens den vil være reduceret til en fjerdedel efter ca. 25 km.  

3 Sedimentationen afhænger meget af de helt lokale forhold, hvor nogle 

stræk er dybe og langsomstrømmende hvor der vil ske en sedimentation 

mens der i andre lavere og mere turbulente dele ikke vil ske særlig sedi-

mentation.    

Når udslippet af boremudder eventuelt (afhængig af graden af sedimentation) 

når frem til Felsted Kog i den sydlige del af Nissum Fjord (efter ca. 10 km) vil 

det opblandes i fjordvandet.  Her vil åvandet ligge sig i et lag øverst og derefter 

opblandes med bølgernes og vindens påvirkning. Det vurderes at fortyndingen 

her vil være på 10-100 gange allerede over en afstand på få hundrede meter. En 

stigning i koncentrationen af suspenderet stof i den størrelsesorden der kan 

komme ved et blow-out vil derfor ikke kunne spores kort efter den når Fjorden.  

Mindre vandløb  

Ved mindre vandløb med mindre vandføring vil et blow-out af samme størrelse 

(her 5 m³) få en tilsvarende større effekt. Dog vil trykket i boringen under et 

mindre vandløb også være mindre og underboringen kortere (med brug af min-

dre boremudder til følge). Derfor forventes ikke et udslip af samme størrelsesor-

den. Hvis der alligevel kom et udslip på 5 m³ i et lille vandløb vil der kunne op-

stå en teoretisk koncentration på mellem 300 og 1000 mg/L ved momentan 

blanding. I tilfælde af blow-out i et mindre vandløb vil det være vigtigt at sikre 

opsamling af udslippet hurtigt muligt for at mindske konsekvenserne, hvilket 

foranstaltningerne i beredskabsplanen sikrer.  
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Grøft 

Sker et udslip af boremudder i en grøft med lille eller ingen strømning vil udslip-

pet være uden praktisk betydning. Det kan enten blot fjernes mekanisk eller 

blive liggende til den er overgroet, dækket af andet sediment eller skyllet væk 

ved ekstremhændelser hvor koncentrationen af suspenderet stof er så høj i for-

vejen at boremudderet  ikke vil spille en betydelig rolle.  
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9 Konsekvensvurdering 

9.1 Sedimentation og tildækning af gydepladser 
for laks 

Laksene der på deres gydevandring skal til Storå, bevæger sig gennem Natura 

2000-område N65 og op i Storå og dens tilløb hvor de gyder oktober-februar og 

æggene klækker i april-maj. Laksen er på udpegningsgrundlaget for Habitatom-

råde H58.  

Habitatområde H58 underbores ikke af projektet. I det utilsigtede tilfælde, at 

der sker et blow-out ved underboringen af vandløb opstrøms vil der dermed ikke 

være risiko for at der sker en tildækning af gydeområder i Natura 2000 området 

(Figur 6-4).  

Underboring af de tre vandløb Bur Møllebæk, Ørbæk og Storå sker uden for Na-

tura 2000 området. Der er ingen registreringer af gydeområder i Bur Møllebæk 

eller Ørbæk eller i Storå hvor underboringen finder sted, se Figur 9-1. Nærmeste 

registrerede gydeområde er ved Bur Møllebæk og Ørbæks tilløb til Storå og i 

selve Storå er ca. 500 – 1000 meter nedstrøms lokaliteterne for underborin-

gerne. Der vil dermed ikke være risiko for at gydepladser uden for Natura 2000-

området påvirkes direkte af et blow-out. 



 

 

     
 34  KONSEKVENSVURDERING FOR NATURA 2000-OMRÅDE N65  

 \\energinet.local\userdata\Users06\srn\Desktop\Sager\Thor OWF\Miljøkonsekvensrapport\Til MST 18032022\Konsekvensvurdering område nr 65 Nissum Fjord-2022.docx 

 

Figur 9-1  Kort der viser gydeområder, lokalitet for underboring samt navn på rele-

vante vandløb. 

Hvis der mod forventning sker et blow-out midt i et gydeområde for laks viser 

beregningerne (COWI, 2021B),at ved en udledning på 5 m³ vil blive liggende på 

bunden i mere end 15 minutter (ved middel vandføring og hvor boremudderet 

kun ligger på et område der er 3x5 m), og da vil det stadig kun ligge i beregnet 

28 minutter før det vil føres med strømmen. Med et udslip midt i et gydestryg er 

der en risiko for at lakseæg eller lakselarver bliver kortvarigt tildækket, hvorved 

æg og/eller larver risikerer at gå til. Skulle æg og/eller larver gå til under til-

dækningen af et areal på 3x5 m ud af Storåens i samlede åbund som er anselig 

med en længde på 104 km og en varierende bredde, vil det ikke medføre en 

målbar ændring af åens årsproduktion af smolt, som forventes at ligge på ca. 

59.000 (2015 tal). 

I tilfælde af et blow-out, kan der i de mere dybe langsomtstrømmende dele af 

åen kan der nedstrøms underboringerne ske en sedimentation fra den nedad-

strømmende "blow-out-sky", dette er områder hvor laks ikke gyder, da de gyder 

i de hurtigtstrømmende dele af Storåen og dens større tilløb længere oppe i 

vandsystemet. Dermed vil lakseyngel ikke blive påvirket nedstrøms ved sedi-

mentation.   

Samlet vil projektet dermed ikke være til hinder for områdets målsætningerne 

eller artens opnåelse af gunstig bevaringsstatus. 
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9.2 Sedimentation og tildækning af gydepladser 
for lampretter 

De præcise gydebanker for de tre arter af lampret: bæklampret, flodlampret og 

havlampret kendes ikke, men de tre arter har omtrent samme krav til gydeom-

råder som laks og det forventes dermed at der er sammenfald mellem laksens 

gydeområder og lampretternes. 

Underboring af de tre vandløb Bur Møllebæk, Ørbæk og Storå sker uden for Na-

tura 2000 området. Der er ingen forventninger om gydeområder i Bur Møllebæk 

eller Ørbæk eller i Storå hvor underboringen finder sted. Nærmeste forventede 

gydeområde er ved Bur Møllebæk og Ørbæks tilløb til Storå og i selve Storå er 

ca. 500 – 1000 meter nedstrøms lokaliteterne for underboringerne (se Figur 

6-4). Der vil dermed ikke være risiko for at gydepladser uden for Natura 2000-

området påvirkes direkte af et blow-out. 

Hvis der mod forventning sker et blow-out midt i et gydeområde viser beregnin-

gerne (COWI, 2021B), at ved en udledning på 5 m³ vil blive liggende på bunden 

af Storå i mere end 15 minutter (ved middel vandføring og hvor boremudderet 

kun ligger på et område der er 3x5 m), og da vil det stadig kun ligge i beregnet 

28 minutter før det vil føres med strømmen. I de mindre vandløb vil der som be-

skrevet i 8.1.2 ske et mindre udslip, afhængig af strømmen kan boremudderet 

blive liggende længere på bunden.  

Ved et udslip af boremudder midt i et gydestryg er der en meget lille risiko for at 

området benyttes af en eller alle af de tre arter af lampretter til gydning, da are-

alet der bliver dækket, er på ca. 15 m² ud af det samlede vandløbssystems 

åbundsareal, hvor Storåen alene uden tilløb har en længde på 104 km og en va-

rierende bredde. Skulle æg eller nyudklækkede larver fra en af tre arter af lamp-

retter bliver kortvarigt tildækket, risikerer æg og/eller nyudklækkede larver at 

gå til umiddelbart under tildækningen. Lampret larver grave sig ned i mudder-

banker 1-2 uger efter udklækning, hvor de lever sedimentet. Det vurderes at 

larverne i dette nedgravede stadie, ikke vil påvirkes af blow-out. På grund af det 

lille areal som tildækkes ud af det samlede åsystems bud vil påvirkningen ikke 

være til hinder for områdets målsætningerne eller muligheden for opnåelse af 

gunstig bevaringsstatus for arterne bæklampret, flodlampret og havlampret.  

I tilfælde af et blow-out, kan der i de mere dybe langsomtstrømmende dele af 

åen kan der nedstrøms ske en sedimentation fra den nedadstrømmende "blow-

out-sky", dette er områder hvor de tre arter af lampretter ikke gyder, da de gy-

der i de hurtigtstrømmende dele af Storåen og dens større tilløb længere oppe i 

vandsystemet. Dermed vil lampretyngel ikke blive påvirket nedstrøms ved sedi-

mentation.   

Samlet vil projektet dermed ikke være til hinder for områdets målsætningerne 

eller arternes opnåelse af gunstig bevaringsstatus. 
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9.3 Nedsat sigtbarhed af vandet i åerne 

I tilfælde af et blow-out vil der forekomme en lokal stigning i suspenderet stof i 

vandfasen. Alt efter typen af blow-out kan udledningen ske hurtigere eller lang-

sommere. I beregningerne til vedlægsnotatet til denne konsekvensrapport bru-

ges et blow-out på 5 m³ boremudder over 15 minutter (COWI, 2021B). Et blow-

out i den størrelse er sjældent forekommende og må erkendes som et worst-

case scenarie.  

I beregningerne i følgenotatet (COWI, 2021B) er Storå brugt som eksempel. Det 

blev vist at selv med et stort udslip på 5 m³ ville kun forekomme en stigning i 

suspenderet stof på 34 mg/L, hvilket kun kortvarigt vil kunne øge koncentratio-

nen til en værdi over en allerede målt værdi i åen, idet der blev målt en koncen-

tration på 38 mg/L i slutningen af 2017.  

De andre å-systemer der underbores i kabelanlægget, har en væsentlig mindre 

vandføring end Storå (Tabel 9-1). Det vil som beskrevet i notatet føre til en hø-

jere koncentration i vandet som følge af et udslip. Et udslip i de andre vandløb 

vil derfor være mere alvorligt. Dog kræver de fleste andre vandløb en kortere 

underboring, hvilket vil give mindre blow-outs hvis de forekommer, undtagelsen 

er Flynder Å, der også kræver en mellemlang underboring. Som det også frem-

går af Tabel 9-1 er mængden af suspenderet stof endnu mere fluktuerende end i 

Storå i tre af de andre åløb og den maksimale målte mængde i Ramme Å, Fåre 

Mølleå og Damhus Å er på hhv. 67, 100 og 170 mg/L. Den forventede sandsyn-

lige tilførsel af suspenderet stof til vandløbene ved et blow-out vil derfor falde 

inden for den naturlige variation i vandløbet. I tilfælde af et stort udslip, vil der 

ske opsamling af en stor del af materialet enten ved mekanisk fjernelse eller ved 

opsugning evt. efter inddæmning af ulykkesstedet. Der vil derfor heller ikke fo-

rekomme en højere koncentration end den naturligt forekomne i åen undtagen 

meget lokalt omkring blow-outet i kort tid (COWI, 2021B).  

Flynder Å har en lavere maksimal mængde suspenderet stof og ca. samme me-

dianværdi som Storå, men vandføringen er ca. 12 gange mindre. Det vil resul-

tere i langsommere fjernelse og højere koncentrationer af suspenderet stof i 

vandfasen (COWI, 2021B). Der vil ved et worst-case scenarie med et udslip på 5 

m³ og momentan opblanding i vandfasen kunne forekomme koncentrationer på 

op til ca. 300 mg/L suspenderet stof. Dette er ca. 10 gange højere end den 

maksimale målte koncentration (Tabel 9-1). I tilfælde af et stort blow-out i Flyn-

der Å, vil der kunne ske opsamling af materialet enten mekanisk eller ved op-

sugning. Ved fjernelse af omkring halvdelen af materialet vil der kunne opnås en 

tilført koncentration på op til 50 mg/L. Allerede før vandet er løbet 3 km, hvilket 

svarer til 1 time og 40 minutter efter blow-out ved en strømningshastighed på 

0,5 m/s, vil vandet have opnået en tilført koncentration på under 30 mg/L, altså 

et naturligt forekommende niveau (COWI, 2021B). Ved fjernelse af mere end 50 

% af boremudderet eller ved et mindre blow-out vil det tage kortere tid at 

komme inden for et naturligt niveau af suspenderet stof.  

Tabel 9-1 Opsummering af vandmålinger for vandløb med udløb i Nissum Fjord der 

underbores. Alle værdierne er mål i mg suspenderet stof pr. liter. Data 

kommer fra Overfladevandsdatabasen ODA. Dataserien strækker sig fra 1. 

september 2016 til 15. september 2021 for suspenderet stof. For 
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vandføring er der data fra 2017-20 undtagen for Flynder Å, hvor der ikke 

var data for 2017.  

Målestationerne for hver å er som følger: Ramme Å: Vestermølle, Flynder 

Å: Bækmarksbro, Fåre Mølleå: Krogshede Bro og Damhus Å, Slyk Bro.  

 Ramme Å Flynder Å Fåre Mølleå Damhus Å Storå 

Antal målinger 74 72 74 74 73 

Middel vandfø-

ring (m³ L-1) 

0,2 1,4 0,4 1,1 16,1 

 Suspenderet stof (mg/L) 

Median 6,5 8,3 9,3 7 7,3 

10 % fraktil 2,8 2,8 2,1 2,3 3,8 

90 % fraktil 26 15 20,7 20,7 14,6 

Maksimum 67 30 100 170 38 

Minimum 1 1,6 0,4 0,2 2 

 

Af arterne på udpegningsgrundlaget forekommer laks i Storå, bæklampret i 

Flynder Å og Damhus Å, flodlampret i Storå og formentlig i Flynder Å og Damhus 

Å, flodlampret i Storå og Flynder Å og formentlig i Damhus Å og odder forment-

lig i alle fem vandløb.  

Ud af de fem underborede vandløbssystemer med tilløb til Natura 2000-området 

bruger laksen bruger kun Storå til at trække op i/gennem for at gyde i. I Storå, 

vil der selv med et blow-out i størrelsesordenen 5 m³, kun kunne forekomme 

meget kortvarige og lokale koncentrationer af suspenderet stof på over det na-

turligt forekomne maksimum på 38 mg/L. Laksen er sårbar overfor miljøfrem-

mede stoffer og organisk stof i vandet (Simonsen & Larsen, 2004), men uklart 

vand med lav sigtbarhed har ikke nogen kendt negativ effekt for laks. Laksen vil 

derfor ikke påvirkes af nedsat sigtbarhed i vandet som følge af et blow-out.  

Bæklampret findes med sikkerhed i Flynder Å og Damhus Å og sandsynligvis i de 

resterende vandløb. Bæklampretten vil i ingen af sine livsstadier blive påvirket 

af midlertidigt uklart vand som følge af et blow-out. De unge individer der lever 

nedgravet er blinde og filtrer mere eller mindre passivt vandet og overfladesedi-

mentet (Møller & Hingst, 2012A). Det voksne individ indtager ikke næring mens 

de er i ferskvand og fungerer primært som et sprednings-/parringsstadie. De 

voksne søger i foråret op i vandløbene for at gyde på gruset/stenet bund. I dette 

stadie vil de ikke blive påvirket af midlertidigt uklart vand, da de kan svømme 

gennem klart såvel som uklart vand.  
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Flodlampretten lever sit voksne liv i havet mens den som larve lever nedgravet i 

sandet/mudret bund og filtrerer vand og sediment for organisk materiale. Som 

larve vil den ikke blive påvirket af uklart vand, da de unge individer er blinde og 

blot filtrerer vand og sediment (Møller & Carl, 2012). Som voksen lever den det 

meste af tiden i havet, men trækker op i vandløb for at gyde. I dette stadie vil 

flodlampretten ikke påvirkes af midlertidigt uklart vand, da den kan svømme i 

klart såvel som uklart vand.  

Havlampret lever sit voksne liv i havet mens den som larve lever nedgravet i 

sandet/mudret bund og filtrerer vand og sediment for organisk materiale. Som 

larve vil den ikke blive påvirket af uklart vand, da de unge individer er blinde og 

blot filtrerer vand og sediment (Møller & Carl, 2012). Som voksen lever den det 

meste af tiden i havet, men trækker op i vandløb for at gyde. I dette stadie vil 

havlampretten ikke påvirkes af midlertidigt uklart vand, da den kan svømme i 

klart såvel som uklart vand. 

Odderen er overvejende nataktiv og vil ikke blive påvirket af et blow-out i løbet 

af dagen. I alle tilfælde vil boremudderet enten være fjernet eller være skyllet 

bort inden odderen vil skulle ud at jage. Selv i tilfælde af uklart vand under jagt, 

har odderen veludviklede knurhår, som den bruger under jagten til at lokalisere 

sit bytte i uklart vand (Carss, 1995). Odderen vil derfor ikke blive påvirket nega-

tivt af midlertidig øget nedsat sigtbarhed som følge af et eventuelt blow-out.  

9.4 Nedsat sigtbarhed i vandet i søer og fjorden 

I tilfælde af et blow-out vil der ske en lokal stigning i suspenderet stof i vandfa-

sen. Dette vil føres ned ad vandløbet til udløbet i en sø eller i fjorden. Der vil så 

ske en øgning i suspenderet stof i sø-/fjordvandet. Ifølge beregningerne i følge-

notatet til konsekvensvurderingen vil der ske en fortynding i sø-/fjordvandet på 

10-100 gange over få hundrede meter (COWI, 2021B). Der vil altså opnås en 

fortyndingsgrad ned til ikke-målbare forøgelser over ganske kort afstand og tid. 

I søen eller fjorden vil der altså kun forekomme en ganske lokal og ganske kort 

påvirkning. Koncentrationen vil i øvrigt på dette tidspunkt også allerede være 

fortyndet grundet langsgående dispersion. 

Faunaen i søen/fjorden vil kun opleve en ganske lille og lokal effekt, som for-

mentlig ikke vil kunne registreres i deres adfærd. Mange arter vil kunne flytte 

sig væk fra påvirkningen, mens andre immobile arter vil blive tildækket kortva-

rigt. Effekten vil være at sammenligne med en vandløbsbrink der styrter sam-

men eller en mindre skybrud ift. suspenderet stof. Ingen af arterne bæk-, flod-, 

eller havlampret, stavsild eller odder vil blive påvirket af en lille lokal midlertidig 

forøgelse i suspenderet stof i vandfasen. 

9.5 Additivers påvirkning af arter og naturtyper 
på udpegningsgrundlaget 

Til boremudder tilsættes additiver for at opnå den rigtige viskositet til den speci-

fikke underborings underlag. Disse additiver kan indeholde miljøfremmede 
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stoffer der potentielt kan påvirke vandmiljøet og arter. De specifikke produkter 

der bruges som additiver kendes først når der er udpeget en entreprenør til pro-

jektet. I projektet vil der kun bruges additiver der er accepterede af Miljøstyrel-

sen. Den valgte entreprenør skal for hvert vandløb der underbores beregne om 

der er risiko for overskridelse af grænseværdier ved et blow-out. Hvis det ikke 

kan udelukkes at der vil være en overskridelse, vil produktet ikke benyttes. 

I DHIs rapport om risikovurdering af boremudderprodukter vurderes det at over-

fladevandet kun vil blive påvirket af boremudder-additiver ved blow-out (DHI, 

2021). Det vurderes ydermere, at fordi det meste af mudderet vil fjernes relativt 

hurtigt ved mekanisk fjernelse eller ved opsugning, at eksponeringen vil være 

kortvarig og at det primært vurderes at det er korttidskvalitetskravet der skal 

opfyldes. Det vurderes her at 4 produkter overskrider korttidskvalitetskravet 

men yderligere 5 produkter overskrider enten en PNEC-grænse (predicted no-

effect concentration) eller et vandkvalitetskrav. Når en entreprenør er fundet, vil 

det vurderes hvilke produkter der kan bruges i henhold til Miljøministeriets god-

kendelse.  

Med disse forholdsregler/afværgetiltag vurderes det at additiverne ikke vil kunne 

få en negativ effekt som er til hinder for områdets målsætningerne eller mulig-

heden for opnåelse af gunstig bevaringsstatus for naturtyperne eller arterne 

9.6 Fald i vandløbskvaliteten af målsatte vandløb 

Som en del af vandområdeplanerne og bekendtgørelsen om indsatsprogrammer 

for vandområder må kvaliteten af vandløb med målsætninger ikke forringes som 

følge af udførslen af et projekt. En forringelse dækker over et fald i blot en af 

kvalitetsmålene: vandløbsfauna, fisk, makrofytter og miljøfremmede farlige stof-

fer. Når der sker et blow-out kan en eller flere af disse potentielt påvirkes.  

I DHIs rapport om risikovurdering af boremudderprodukter vurderes det at over-

fladevandet kun vil blive påvirket af boremudder-additiver ved blow-out (DHI, 

2021). Det vurderes ydermere, at fordi det meste af det opstrømmede bore-

mudder vil fjernes relativt hurtigt, at eksponeringen til vandløbet vil være kort-

varig og at det primært vurderes at det er korttidskvalitetskravet der skal opfyl-

des. Det vurderes her at 4 produkter overskrider korttidskvalitetskravet men 

yderligere 5 produkter overskrider enten en PNEC-grænse (predicted no-effect 

concentration) eller et vandkvalitetskrav. Når en entreprenør er fundet, vil det 

vurderes hvilke produkter der kan bruges i henhold til Miljøministeriets godken-

delse.  

Ved et blow-out i et vandløb vil bentonitten og additiverne fra boremudderet 

komme i kontakt med vandmiljøet. De præcise additiver kendes først når en en-

treprenør er fundet til opgaven. Energinet stiller krav til entreprenøren om, at de 

additiver, der benyttes i boremudder ved underboringer, er godkendte eller ac-

cepterede til brug af Miljøstyrelsen. Herved vil tilsætning af disse additiver til bo-

remudder ikke udgøre en toksisk og skadelig påvirkning af overfladevandområ-

der, i tilfælde af et blow-out.  
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Der anvendes kun additiver, som er accepterede af Miljøstyrelsen og når de spe-

cifikke stoffer kendes laves der en konkret vurdering ift. de enkelte vandløb og 

additivernes mulige skadelige påvirkninger på overfladevandforekomsten, jf. be-

kendtgørelse nr. 449 af 11/04/2019 om indsatsprogrammer for vandområdedi-

strikter. Såfremt en negativ påvirkning ikke kan udelukkes, vil additivet ikke be-

nyttes.  

For generelt at reducere den potentielle påvirkning af vandmiljøet, smådyr, fisk, 

planter og bentiske alger ved et blow-out, der være overvågning af vandløbet i 

forbindelse med den styrede underboring, så et evt. blow-out af kan afværges 

eller bremses med det samme. Hvis der sker et blow-out kan boringen stoppes 

hurtigt og trykket tages af, hvorved udslippet af boremudder stoppes. Spredning 

af et potentielt blowout kan begrænses ved at sætte spuns på tværs af mindre 

vandløb eller ved at dæmme op med big-bags med sten på tværs bunden af 

større vandløb 

Et evt. blow-out kan påvirke bundlevende smådyr med at øge driften af mobile 

arter, såsom tanglopper og slørvinger, som vil søge nedstrøms, mens andre im-

mobile arter og bentiske alger forventes at dø lokalt, under aflejringen. Påvirk-

ningen vil kun medføre en lokal og midlertidig forringelse af levevilkårene, som 

vurderes at være marginal for vandløbets smådyr og bentiske alger, da disse vil 

kunne indvandre til arealerne efter oprensning. 

Ved et blow-out vil vandløbsplanterne omkring blow-outet blive dækket med bo-

remudder. Tildækningen er kortvarig da mudderet enten fjernes mekanisk eller 

opløses i vandet og bevæger sig nedstrøms. Vandløbsplanter er generelt ikke 

sårbare overfor en kortvarig dækning af finkornet substrat som bentonit, hvorfor 

påvirkningen vil være marginal. 

Ved blow-outs kan der være en risiko for påvirkning af vandmiljøet, som dog re-

duceres til ved at stoppe eventuelle blow-outs hurtigt ved blandt andet at over-

våge underboringerne. 

Med de foranstaltninger der er indarbejdet i projektet, herunder beredskabsplan 

for underboringer og godkendelse af additiver forud for at de bruges og med af-

vejning af andre miljøpåvirkninger vurderes det ikke muligt at foretage yderli-

gere tiltag, som helt kan udelukke risikoen for at vandløb lokalt kan blive påvir-

ket af et blow-out.  

Kabelanlægget indebærer en potentiel direkte påvirkning af overfladevandområ-

der i form af blow-outs. Det vurderes samlet at påvirkningen ikke er i et om-

fang, som kan medføre at den aktuelle økologiske og kemiske tilstand forringes 

eller muligheden for at opnå eller fastholde de fastsatte miljømål for smådyr, 

fisk, planter eller bentiske alger. 

 

 

 



 

 

     

N2000 VÆSENTLIGHEDSVURDERING AF   41  

\\energinet.local\userdata\Users06\srn\Desktop\Sager\Thor OWF\Miljøkonsekvensrapport\Til MST 18032022\Konsekvensvurdering område nr 65 Nissum Fjord-2022.docx  

9.7 Påvirkning af naturtyper  

Lagune (1150) 

Områderne med lagune (1150) i natura 2000-området N65 ligger alle nedstrøms 

for vandløbene der underbores af projektet. søerne og fjorden der hører til na-

turtypen, vil kunne få tilført bentonit og additiver fra boremudder fra et blow-

out. Mængden af bentonit vil være så lille at forøgelsen af suspenderet stof få 

hundrede meter fra indløbet ikke vil kunne måles. påvirkningen vil være lokal og 

lille. Det vurderes ikke at naturtypen lagune vil påvirkes negativt af projektud-

førsel.  

Vandløb (3260) 

Naturtypen vandløb (3260) findes i Natura 2000-området i form af 22 km vand-

løb. Dele af de underborede vandløb Flynder-, Ramme-, og Damhus Å samt ud-

løbene af de to underborede vandløb Fåre Mølleå og Storå findes i Natura 2000-

området. Vandløbene vil kunne blive påvirket lokalt hvor blow-outet finder sted 

hvor bentiske alger og immobile dyr kan blive kvalt af mudderet. Mobile arter vil 

blot flytte sig nogle meter fra stedet for at undgå påvirkning. Denne påvirkning 

er meget lokal og kortvarig idet mudderet vil fjernes eller bortvaskes. Området 

vil derefter genkoloniseres af arterne.  

Der vil laves en forundersøgelse for hvert enkelt vandløb for hvilke additiver der 

kan bruges, så der i tilfælde af et blow-out ikke vil forekomme grænseoverskri-

dende mængde af miljøfremmede stoffer. Dette vil sikre at vandkvaliteten ikke 

sænkes som følge af projektet.  

Vandløbskvaliteten i de underborede vandløb vil ikke forringes i en grad der kan 

medføre at målsætningerne ikke kan opretholdes for nogle af målene hverken 

smådyr, fisk, planter, bentiske alger eller vandkvalitet. 

Søbred med småurter (3130) 

Kun en sø i naturtypen søbred med småurter (3130) i projektområdet gennem-

løbes af de underborede vandløb. Tangsø har tilløb af og udløb til Flynder Å og 

afføder Indfjorden der har udløb i Nissum Fjord. Vandkvaliteten af søen vil ikke 

sænkes som følge af et blow-out. Søen vil kunne få tilført bentonit og additiver 

fra boremudder fra et blow-out, men mængden af bentonit vil være så lille at 

forøgelsen af suspenderet stof få hundrede meter fra indløbet ikke vil kunne må-

les. påvirkningen vil være lokal og lille. Det vurderes ikke at naturtypen søbred 

med småurter vil påvirkes negativt af projektudførsel. 
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10 Sammenfatning og konklusion 

Sammenfattende er det vurderet, at habitatnaturtyperne lagune (1150), søbred 

med småurter (3130) og vandløb (3260) ikke vil blive påvirket hverken direkte 

(i form af tildækning i væsentlig grad) eller indirekte (sedimentation i væsentlig 

grad eller påvirkning fra additiver). Projektet vil således ikke forhindre: 

› At det naturlige udbredelsesområde og de arealer naturtyperne dækker, in-

den for Natura 2000-områderne, er stabile eller i udbredelse. 

› At den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for na-

turtypernes opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat 

vil være det i en overskuelig fremtid. 

› At bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for de pågældende 

naturtyper, er gunstig dvs.: 

› At arten på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestand-

del af dens naturlige levesteder 

› At der sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til 

på lang sigt at bevare artens bestande. 

Det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke arterne laks (1106), bæklampret 

(1096), flodlampret (1099), havlampret (1095), stavsild (1103) og odder (1355) 

i væsentlig grad. Projektet vil ikke forhindre at disse arter opnår og/eller bevarer 

en gunstig bevaringsstatus, dvs.: 

› At arterne på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel 

af dens naturlige levesteder 

› At der sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt store levesteder til på 

lang sigt at bevare arternes bestande. 

› At projektet ikke forhindrer, at habitatnaturtyperne lagune (1150), søbred 

med småurter (3130) og vandløb (3260) og arterne laks (1106), bæklamp-

ret (1096), flodlampret (1099), havlampret (1095), stavsild (1103) og od-

der (1355) opnår og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus  

Det er vurderet, at områdernes integritet vil bevares og at projektet ikke vil hin-

dre, at de opstillede bevaringsmålsætninger for naturtyper og arter på Natura 

2000-områdernes udpegningsgrundlag vil kunne opfyldes. Det gælder både for 

planperioden 2016-2021 og 2022-2027. 

Endelig er det vurderet, at projektet ikke vil forhindre, at vandområdeplanens 

målsætninger om god økologisk tilstand kan opfyldes. 

Konklusion  Det vurderes således, at selvom underboringer af vandløb der løber til Natura 

2000-område nr. 65 Nissum Fjord bør dette ikke forhindre, at projektet kan gen-

nemføres. 

Habitatnaturtyper 

på udpegnings-

grundlagene 

Arter på udpeg-

ningsgrundlagene 

Områdernes integri-

tet og bevarings-

målsætninger 

Effekter på målsæt-

ningerne i vandom-

rådeplanen 
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