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1 Indledning 
To ældre oliefladkabler skal optages og erstattes af ét nyt kabel i Guldborgsund, 
som er en del af Natura 2000-område N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, 
Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand (Figur 1-1 og Figur 3-1) 
(Miljøstyrelsen, 2020).  

 

Figur 1-1 Projektområdet med de eksisterende tre kabler (sortstiplede linjer). Det 
nordlige og det sydligste eksisterende kabel tages op, og det midterste ka-
bel bliver liggende for nu. Der foretages syv underboringer, hvor der træk-
kes kabler i de fire (tre faser og ét fiberkabel). De tre resterende er til 
fremtidig udskiftning af system 2 kablet, som har tre faser, hvilket forkla-
rer de tre yderligere underboringer. 

 

Projektområdet berører Natura 2000-område N173 indeholdende habitatområdet 
H152 og fuglebeskyttelsesområderne F82, F83, F85 og F86. Det er et hovedele-
ment i beskyttelsen af Natura 2000-områder, at myndighederne i deres admini-
stration og planlægning ikke må vedtage planer, projekter eller lignende, der 
kan skade de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare. 
Dette notat udgør en foreløbig vurdering (væsentlighedsvurdering) af om 



 

 

projektet kan påvirke Natura 2000 området væsentligt. Sidst i notatet er der li-
geledes en vurdering af projektets påvirkning på bilag IV-arter.  

For øvrige Natura 2000-områder vurderes en væsentlig påvirkning at kunne 
udelukkes. Ingen øvrige Natura 2000-områder ligger i tilknytning til Guldborg-
sund som projektet underborer. Naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget 
for øvrige natura 2000-områder er ikke følsomme over for den påvirkning, som 
projekt medfører.   

1.1 Formål 
Formålet med denne væsentlighedsvurdering er at vurdere, om projektet kan 
medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-om-
råde N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyl-
lekrog-Rødsand. Samtidigt vurderes det, om projektet hindrer opfyldelse af de 
opsatte bevaringsmålsætninger og til sidst om områdets integritet påvirkes. 

1.2 Vurderingens struktur 
En detaljeret teknisk beskrivelse af projektet og kabelforbindelse fremgår af 
Energinets udarbejdede projektbeskrivelse. 

Denne rapport forholder sig alene til projektets mulige påvirkninger på Natura 
2000-områder. I kapitel 2 gennemgås den relevante lovgivning, og i kapitel 3 
præsenteres udpegningsgrundlaget for det nærmeste Natura 2000-område. Der 
gennemføres herefter en kortlægning af arter og deres nærmeste registrerede 
tilstedeværelse i forhold til linjeføringen. Resultatet opstilles i tabelform. Natur-
typer på udpegningsgrundlaget bliver kun behandlet, hvis de er indenfor eller i 
en nærhed af projektområdet, hvor der ikke umiddelbart kan afvises at være en 
påvirkning som følge af projektets karakter og omfang. Yderligere beskrives 
fugle på udpegningsgrundlaget og relevante ynglepladser. 

Vurderingen af de potentielle påvirkninger af habitatnaturtyper og arter er fore-
taget i kapitel 4. Her gennemgås alle arter og habitatnaturtyper på udpegnings-
grundlaget systematisk, så der er dokumentation for en komplet gennemgang. I 
disse vurderinger inddrages potentielle påvirkninger fra både anlægs-, drifts- og 
demonteringsfase.  

I kapitel 6 behandles eventuelle kumulative virkninger med andre projekter, og 
vurderingens konklusioner opsummeres i kapitel 7. 

1.3 Dokumentationsgrundlag 
Væsentlighedsvurderingen foretages på basis af eksisterende viden. Eksiste-
rende data for forekomst og tilstand af habitatnatur samt forekomst af beskyt-
tede arter er indhentet via Naturdata (Danmarks Miljøportal, u.d.), i Natura 
2000-basisanalysen (Miljøstyrelsen, 2020), samt naturdatabaser, såsom DOF-
basen, Naturbasen, arter.dk og naturenidanmark.lex.dk. Derudover har 



 
 

 

  

Energinet foretaget to besigtigelser af området, i hhv. april 2021 og i juli 2022 
(Se hhv. bilag B og bilag F, der foreligger ligeledes en resultatrapport fra forun-
dersøgelserne (se Bilag H til projektbeskrivelsen).   

 



 

 

2 Relevant lovgivning 
Natura 2000 er betegnelsen for et sammenhængende netværk af beskyttede na-
turområder i EU. Områderne er udpeget på grundlag af bestemmelser i EUs ha-
bitatdirektiv fra 1992 (Rådet for Den Europæiske Union, 1992) og EUs fuglebe-
skyttelsesdirektiv (Rådet for Den Europæiske Union, 2009) fra 1979 senest revi-
deret i 2009. Områderne er udpegede til at bevare og beskytte naturtyper og 
vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-
landene. Disse naturtyper og arter er oplistet på henholdsvis bilag I og II til ha-
bitatdirektivet. Arterne benævnes bilag II-arter. 

2.1 Habitatbekendtgørelsen 
I medfør af miljøvurderingslovens § 21 skal den relevante myndighed træffe af-
gørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 er omfattet af krav om miljø-
vurdering og tilladelse. Denne væsentlighedsvurdering foretages desuden efter § 
4a og 4b i Lov om Energinet1, idet projektet omfatter ændringer på eksisterende 
elforsyningsnet/etablering af nyt på søterritoriet. Afgørelsen skal på baggrund af 
ansøgningsmaterialet kunne udelukke, at der som følge af projektet vil ske væ-
sentlige påvirkninger af miljøet. Såfremt dette ikke kan udelukkes, medfører 
dette miljøvurderingspligt- og krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrap-
port. Jf. "Habitatvejledningen" kan der "ikke gives en tilladelse efter miljøvurde-
ringsloven, hvis reglerne i habitatbekendtgørelsen står i vejen herfor" 
(Miljøstyrelsen, 2020).  

Af Habitatvejledningen afsnit 2.7 fremgår det at ”Vurderingen af hvorvidt en på-
virkning af et målsat overfladevandområde […] i et Natura 2000-område er for-
enelig med det forbud mod forringelse, som er fastlagt i indsatsbekendtgørel-
sens § 8, kan og bør ske samtidigt med væsentlighedsvurderingen efter habitat-
bekendtgørelsen" (Miljøstyrelsen, 2020). Ved vurdering af om projektet kan på-
virke Natura 2000-områder væsentligt, inddrages derfor vandområdeplanernes 
målsætninger, og der foretages en vurdering af om projektet kan forringe de 
målsatte vandområders tilstand eller hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål, 
herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger jf. §8 i ind-
satsbekendtgørelsen (BEK nr. 449 af 11/04/2019). 

Hvis en væsentlig påvirkning ikke kan udelukkes i Natura 2000 væsentligheds-
vurderingen så vil ansøger være forpligtet til at gennemføre en Natura 2000 
konsekvensvurdering for det pågældende Natura 2000 område. I forhold til 
myndighedens vurdering af påvirkning af Natura 2000 områder gælder forsigtig-
hedsprincippet, dvs. det skal kunne afvises, at et projekt medfører skade på Na-
tura 2000 områdets integritet.  

Af Habitatbekendtgørelsen fremgår det, at "et områdes integritet kan i praksis 
defineres ud fra den samlede sum af et områdets økologiske struktur, funktion 
og de økologiske processer i hele områdets udstrækning, som gør det muligt at 
opretholde de levesteder og bestande af arter, som området er udpeget for” 

 
1 Bekendtgørelse af lov om Energinet. LBK nr 118 af 06/02/2020 



 
 

 

  

(Miljøstyrelsen, 2020). Der kan ikke gives tilladelse efter miljøvurderingsloven, 
hvis projektet strider imod bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen.  

2.2 Miljømålsloven 
Miljømålsloven2 fastsætter rammerne for planlægning inden for de udpegede in-
ternationale naturbeskyttelsesområder. 

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. 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 119 af 26/01/2017 om miljømål m.v. for internationale naturbe-
skyttelsesområder (Miljømålsloven). 



 

 

3 Eksisterende naturforhold 

3.1 Natura 2000-området 
Natura 2000 område 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, 
Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand, er et område på 78.850 ha, som overvejende er 
marint, med ca. 70.000 ha der dækker den marine del. Området har en lang 
kyststrækning, uden markante skrænter, men med en hel del lavvandede bugter 
og vige. Strandenge med deres salttålende plantearter findes typisk som lang-
strakte bånd i kystlinjen. Natura 2000 området dækker hele den sydlige del af 
Smålandsfarvandet, strækker sig ned gennem det smalle Guldborgsund og udvi-
der sig igen, først i Bredningen syd for Nykøbing Falster, for sidst at dække hele 
Lambo Farvandet indenfor sandrevlerne Rødsand og Hyllekrogtangen, samt syd-
ligst en lille smal strimmel af Femern Bælt (Miljøstyrelsen, 2020). Området be-
står af ét habitatområde (H152), samt fire fuglebeskyttelsesområder (F82, F83, 
F85 og F86) (Figur 3-1).  

 

Figur 3-1 Natura 2000 område nr. 173, som inkluderer Fuglebeskyttelses-
områderne F82, F83, F85 og F86. 

Adskillige steder er kystlinjen modificeret ved hjælp af diger, mest omfattende 
ved Saksfjed og Bøtø Nor. Andre steder er der friere landskabsdannelse, såsom 



 
 

 

  

erosionskysten på Sydfalster og i form af rev- og krumoddedannelse ved 
Rødsand og Hyllekrog. 

De marine naturtyper er spisekammer for internationalt beskyttelseskrævende 
fuglearter. Det gælder for oversomrende og rastende flokke af svaner, ænder og 
gæs. Andre arter er knyttet til området i forbindelse med anlæg af yngleplads og 
under fødesøgning, bl.a. kystfugle og sæler.  
Spættet sæl og gråsæl yngler begge i området, og et område omkring Rødsand 
er udpeget som sælreservat. Her er et særligt nationalt ansvar, da det er et af 
meget få steder i Danmark, gråsælen yngler. Sælerne er knyttet til marine om-
råder med sandbanker og sandrevler (Miljøstyrelsen, 2020). 

3.1.1 Projektområdet 
Projektområdet er på Lollandssiden placeret lige syd for Guldborg, og på den 
modsatte side af Guldborgsund på den vestlige del af Falster ved Sønderskov 
(Figur 3-3 og Figur 3-4). 

Projektområdet ligger indenfor Natura 2000 område nr. 173 som består af Habi-
tatområde H152 og Fuglebeskyttelsesområderne F82, F83, F85 og F86.  

 

Figur 3-2 Projektområdets overlap med habitatnaturtyperne Større lavvandede bug-
ter og vige (1160) og Strandeng (1330) på udpegningsgrundlaget. 

 



 

 

 

 

  

 

Figur 3-3  Projektområdet på Lolland set oppe fra. Strandengen fremstår som tag-
rørsbeplantning i en smal bræmme langs kysten, længere inde er det tørt 
land med almindelig urtebevoksning. (Fra Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering, 17-07-19). 



 
 

 

  

 

Figur 3-4  Projektområdet på Falster set oppe fra. Strandengen fremstår som tag-
rørsbeplantning langs kysten. (Fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi-
sering, 17-07-19). 

 

3.1.2 Bevaringsmålsætninger 
Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger er opstillet i Natura 2000-planen 
(Miljøstyrelsen, 2020) for området og listet nedenfor: 

Overordnede målsætninger 

› At de store marine områder har god vandkvalitet og en artsrig flora og 
fauna, der tilfredsstiller livsbetingelserne for de internationalt vigtige fore-
komster af trækkende vandfugle, bl.a. knopsvane, sangsvane, grågås og 
troldand, som Danmark har et særligt ansvar for at beskytte.  

› At fri landskabsdannelse og kystdynamik i området er sikret og genskabt 
flere steder, hvor det ikke strider mod væsentlige samfundsmæssige, na-
tur- eller kulturhistoriske interesser.  

› At opnå og sikre gunstig bevaringsstatus for områdets truede arter: plettet 
rørvagtel, splitterne, dværgterne, mosehornugle og eremit samt de truede 
naturtyper surt overdrev, tidvis våd eng og rigkær.  

› At sikre Natura 2000-områdets store antal hav- og kysttilknyttede fuglear-
ter samt spættet sæl og gråsæl mod menneskelige forstyrrelser.  



 

 

› Områdets økologiske sammenhæng og robusthed (dets økologiske integri-
tet) sikres som helhed i form af en hensigtsmæssig drift og hydrologi, lav 
næringsstofbelastning samt gode etablerings- og spredningsmuligheder for 
arterne.  

Konkrete målsætninger 
Naturtyper og arter skal på sigt opnå en gunstig bevaringsstatus.  
 
› For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtil-

standsklasse I eller II er målsætningen, at udviklingen i deres areal og til-
stand er stabil eller i fremgang.  

› For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstands-
klasse III-V er målsætningen, at udviklingen i deres natur/skovtilstand er i 
fremgang, således at der på sigt opnås natur/skovtilstand I-II og gunstig 
bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.  

› Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i frem-
gang, hvis naturforholdene tillader det.  

› For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen 
gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af 
levestederne for de udpegede ynglefugle og øvrige arter stabiliseres eller 
øges, så der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fouragerings-
områder for arterne.  

› Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette levesteder for le-
vedygtige bestande af de udpegede fuglearter på nationalt og/eller interna-
tionalt niveau: De kortlagte levesteder for fjordterne inden for Natura 2000-
området bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Hvis området 
huser en ynglebestand på mere end 20 fjordterner er det tillige en indika-
tion på levestedets og omgivelsernes egnethed som yngleområde. Leveste-
dernes geografiske placering fremgår af basisanalysen for området.  

› Af de kortlagte levesteder for havterne inden for Natura 2000-området bør 
mindst 75 % enten bringes til, eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Le-
vestedernes placering fremgår af basisanalysen for området.  

› Af de kortlagte levesteder for klyde inden for Natura 2000-området bør 
mindst 75 % enten bringes til, eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. 
Hvis området huser en ynglebestand på mere end 80 par er det tillige en in-
dikation på levestedets og omgivelsernes egnethed som yngleområde. Le-
vestedernes geografiske placering fremgår af basisanalysen for området.  

› De kortlagte levesteder for dværgterne 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 splitterne inden for Natura 2000-området brin-
ges til, eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Hvis området huser en 



 
 

 

  

ynglebestand på mere end 60 splitterner, er det tillige en indikation på le-
vestedets og omgivelsernes egnethed som yngleområde. Levestedernes 
geografiske placering fremgår af basisanalysen for området.  

› Tilstanden og det samlede areal af levesteder for arter for bramgås, grågås 
og sangsvane som trækfugle i området sikres eller øges, så der findes til-
strækkelige egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne, så området 
kan huse en tilbagevendende rastebestand på 2000 bramgæs, 5500 grågæs 
og 1470 sangsvaner.  

› Tilstanden og det samlede areal af levestederne for sædgås, mørkbuget 
knortegås, hvinand, taffeland, troldand, skarv, knopsvane, lille skallesluger, 
blishøne, toppet skallesluger, trane og havørn som trækfugle i området sik-
res eller øges, således at der findes egnede raste- og fødesøgningssteder 
for arterne. Afgørelser i forbindelse med konsekvensvurdering baseres på 
en konkret vurdering.  

3.1.3 Habitatområde H152 
Udpegningsgrundlaget for habitatområde H152 udgøres af både arter og natur-
typer. Udpegningsgrundlaget fremgår af Tabel 3-1.



 

 

 

Tabel 3-1 Udpegningsgrundlaget for habitatområde H152. Tal i parentes henviser til 
de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bi-
lag I og II. *angiver at der er tale om en prioriteret naturtype 
(Miljøstyrelsen, 2020). 

 

3.1.4 Berørte habitatnaturtyper 
Ved anlægsarbejdet underbores naturtyperne Større lavvandede bugter og vige 
(1160) og Strandeng (1330) (Figur 3-2). De mere konkrete forhold for disse to 
naturtyper uddybes derfor nedenfor.  

Ifølge besigtigelsesnotatet (Bilag B - Besigtigelse af området) er der ikke identi-
ficeret egnede flagermusegnede træer på Lollandsiden. På Falstersiden beskrives 
det, at træerne ikke har de rette dimensioner og generelt ikke den rette beskaf-
fenhed til flagermus. Samtidig er træerne og altså denne kystnære del af sko-
ven, eksponeret for vind, hvilket erfaringsmæssigt gør et område mindre egnet 
til flagermus. Dermed vurderes træerne ikke at være egnet for flagermus.    

Øvrige naturtyper er ikke sårbare over for projektets potentielle påvirkning 
grundet de potentielle påvirkningers omfang og karakter sammen med naturty-
perne placering ift. projektet. Nærmeste øvrige naturtype er rev som ligger ca. 4 
km væk fra projektområdet. Afstanden til de øvrige nærmeste naturtyper (uden 
for projektområdet) fremgår af Tabel 3-2. 

Tabel 3-2 Tabel over øvrige naturtyper i H152 og deres afstand fra projektområdet (i 
lige linje). 



 
 

 

  

Habitatnaturtype  Korteste af-
stand til linje-
føring i km 

Nærmeste habitatnaturtype findes ved/Be-
mærkning 

Marine habitatnaturtyper 

Sandbanke (1110) 10,3 Findes mellem øerne Fejø, Askø og Femø ved Lol-
land. 

Vadeflade (1140) 11,3 Kysten ved Sakskøbing Fjord lige nord for Krårup 
på Lolland. 

Lagune* (1150) 1,6 Findes ved Majbølle Nor 1 km nord for sydmotor-
vejens overførsel mellem Lolland og Falster (Fal-
ster-siden). 

Rev (1170) 4,3 Findes lige ud for kysten ved Alstrup på Falster. 

Terrestriske og søhabitatsnaturtyper 

Strandvold med enårige 
planter (1210) 

6,1 Findes på stranden vest for Vester Kippinge på 
Falster. 

Strandvold med fler-
årige planter (1220) 

9,0 Findes på begge af Vigsøs "vinger", nord for Vigs-
næs på Lolland. 

Kystklint/klippe (1230) 5,6 Kystklint ved Pandebjerg på Falster. 

Enårig strandengsvege-
tation (1310) 

6,1 Findes på stranden vest for Vester Kippinge på 
Falster. 

Forklit (2110) 6,1 Findes på stranden vest for Vester Kippinge på 
Falster. 

Hvid klit (2120) 32,5 Naturområdet syd for lystbådehavnen ved Gedser 
på Falster. 

Grå/grøn klit* (2130)  9,0 Findes på Vigsø´s østlige "vinge", nord for Vigs-
næs på Lolland. 

Klitlavning (2190) 32,9 Findes i Saksfjed-Hyllekrog reservatet sydøst for 
Rødby havn på Lolland. 

Søbred med småurter 
(3130) 

32,9 Findes i Saksfjed-Hyllekrog reservatet sydøst for 
Rødby havn på Lolland. 

Kransnålalge-sø (3140) 16,5 Nærmeste registrering er en sø mellem Godsted 
og Karleby Huse på Lolland 

Næringsrig sø (3150) 0,8 Lille sø i Soesmarke syd for Guldborg by på Lol-
land 



 

 

Habitatnaturtype  Korteste af-
stand til linje-
føring i km 

Nærmeste habitatnaturtype findes ved/Be-
mærkning 

Brunvandet sø (3160) 5,9 Samling af mindre søer syd for Vigsnæs på Lol-
land 

Kalkoverdrev* (6210) 5,5 Findes ved stranden vest for Vester Kippinge på 
Falster. 

Surt overdrev* (6230) 9,8 Findes i naturområde mellem Krungerup og Ryk-
kerup på Lolland. 

Tidvis våd eng (6410) 9,8 Findes i naturområde mellem Krungerup og Ryk-
kerup på Lolland. 

Urtebræmme (6430) ? Nærmeste registrering heraf er ifølge Danmarks 
Miljøportal ved Præstø på Sjælland. Basisanalysen 
2022-2027 nævner en enkelt registrering inden 
for Natura 2000 området, men beliggenhed ken-
des ikke. Urtebræmme har kun været medtaget 
ved seneste kortlægning, og der er ikke udviklet 
et tilstandssystem for naturtypen. 

Rigkær (7230) 7,1 Findes i naturområde ca. 1 km nord for Krungerup 
på Lolland. 

Bøg på mor (9110) 8,5 Findes i det store skovområde nord for Sundby på 
Lolland. 

Bøg på muld (9130) 8,5 Findes i det store skovområde nord for Sundby på 
Lolland. 

Bøg på kalk (9150) 19,5 Findes i et skovområde mellem Maribo og Nørre-
balle på Lolland 

Ege-blandskov (9160) 1,5 Findes i et skovområde lige nord for Guldborg by 
på Lolland. 

Skovbevokset tørve-
mose* (91D0) 

18,5 Findes syd for de større søer lige syd for Maribo 
på Lolland. 

Elle- og askeskov* 
(91E0) 

5,8 Findes i et skovområde mellem Vigsnæs og Kallø 
Skovby på Lolland. 

Større lavvandede bugter og vige 

Naturtypen større lavvandede bugter og vige (1160) findes i store dele af de in-
dre danske farvande, idet disse generelt er lavvandede set i international sam-
menhæng (Energiministeriet, 2000). Habitatnaturtypen identificeres som store 
indskæringer i kysten, hvor påvirkningen af ferskvand er begrænset. Her er bøl-
gepåvirkningen begrænset i forhold til det åbne hav. Havbunden består her ofte 



 
 

 

  

af meget forskellige aflejringer og substrater, og de forskellige bundlevende 
plante- og dyresamfund forekommer i veludviklede zoner med mange arter.  

Artsdiversiteten i Guldborgsund er styret af faktorer såsom saltholdighed, vand-
dybde, vandtemperatur og substrat. Af typiske plantearter kan nævnes bændel-
tang og vandaks, alm. havgræs og bundlevende eller bundfæstede alger. Grun-
det den stærke tidevandsstrøm der findes i Sundet, må der formodes særligt at 
forefindes fasthæftede og rodfæstede alger og søgræsser. Bundfauna er en vig-
tig del af det marine økosystem. Bundfaunaen fungerer som et centralt led mel-
lem primærproducenter (algerne) og de højere niveauer i fødekæden, så som 
fisk og fugle, og er derfor vigtige for recirkuleringen og omsætningen af næ-
ringsstoffer og organisk stof. I lavvandede områder, såsom Guldborgsund, er 
bundfaunaen meget produktiv og kan forekomme i meget store biomasser. 
Bundfauna er alle hvirvelløse dyr større end 1 mm. De opdeles generelt i to 
grupper: Infauna, der lever i sedimentet og epifauna, som lever på toppen af se-
dimentet, på selve havbunden, på vegetation, på muslinger osv. I Guldborgsund 
forventes der blandt andet at leve børsteorme, som er en meget artsrig gruppe 
med både højt specialiserede og opportunistiske infauna- og epifauna-arter. 
Derudover forventes der at leve bløddyr (snegle og muslinger) og krebsdyr. I 
områder med blødbund er bløddyrene dominerende frem for krebsdyrene, der 
derimod ofte findes i områder med vegetation eller muslingerev. 
(Transportministeriet, 2013). 

Guldborgsund kan fungere som en vigtig passage for bl.a. vandrende torsk, sild, 
aborre, gedde og blankål (Jørgensen, 2010) (Transportministeriet, 2013) (Olsen, 
2002), og det kan muligvis fungere som gydeområde for en række fladfiskear-
ter. Derudover forekommer der med stor sandsynlighed mindre arter såsom 
brisling, forskellige arter af kutling, hundestejler og havkarusse.  

Af de eksisterende data om bundforholdende (Bilag A - Eksisterende data om 
bundforhold) ses det, at de første ca. 100-150 meter fra hver strandkant er me-
get lavvandet (<1 m), hvor der er sand på toppen med hård ler under på den 
ene side. På den modsatte side er der en blanding af dynd, blødt ler, mellem og 
store sten og grus. På dybder >1-1,5 meter er der stort set udelukkende blødt 
sand og dynd, med ålegræs. Af yderligere flora må formodes at bestå af rodfæ-
stede søgræsser og alger, grundet det meget strømfulde Sund. Der er observe-
ret et relativt rigt fiskesamfund, især bestående af forskellige mindre arter så-
som kutlinger og hundestejler i området. Blandt andet findes den invasive fiske-
art sortmundet kutling i høje tætheder i området. Derudover er området lige syd 
for (Bredningen) og Flintinge Å kendt for deres store og unikke bestande af 
brakvandsaborre, som også må formodes at trække nordpå i Guldborgsund, og 
op i projektområdet for at søge føde.  

Figur 3-2 viser overlappet med Natura 2000 området og naturtypen. Kablet un-
derbores Natura 2000 området over en strækning på ca. 1100 m. 



 

 

Bundforhold 

Der foreligger eksisterende data om bundforhold og en resultatrapport fra forun-
dersøgelserne samt to besigtigelser af området (Se bilag A og Bilag F, samt Bi-
lag H til projektets tekniske projektbeskrivelse).  

De eksisterende data viser at bundforholdene tæt på kysten på begge sider af 
Sundet er præget af hård til blød leret bund med større sten, og blød sandblan-
det dynd bund med ålegræs på dybere vand. 

Atlanterhavs-strandeng (1330) 

Den terrestriske naturtype Atlanterhavs-strandeng omfatter plantesamfund, som 
jævnligt oversvømmes af havet, f.eks. ved vinterstorme. De har en vegetation 
af salttålende græsser og urter. Naturtypen omfatter mange undertyper, f.eks. 
strandrørsump. Naturtypen findes langs kyster, der er beskyttet mod væsentlig 
bølgepåvirkning og deraf følgende erosion. Der findes mange typiske arter i 
disse områder, se evt. mere i Energiministeriet (2000). Strandenge findes især 
ved fjorde og vige samt langs kyster med lavvandede områder.  

Energinet har lavet en intern besigtigelse af området. Her nævnes det bl.a. at 
det er en ”Relativt eksponeret kyststrækning med smal bræmme af vegeta-
tion/rørskov. Ingen lavvandede strækninger med strandenge nord eller syd for 
projektområdet.” (Lollandssiden) (Bilag B - Besigtigelse af området og Figur 
3-5).  
 

Området beskrives ved Novanaovervågningen som artsfattigt område (7 arter 
fundet) domineret af tagrør (Miljøstyrelsen, 2016). Guldborgsund Kommune har 
besigtiget arealet i 2017 og beskrevet området som "et tagrørsdomineret, langt 
bælte. Meget lav artstæthed. Langs vestsiden fremtræder arealet belastet med 
næringsstoffer fra markdrift. I øvrigt noget tangopskyl." (Guldborgsund 
Kommune, 2017) 

 



 
 

 

  

Figur 3-5. Besigtigelsen viser natur med smal bræmme af vegetation og rørskov på 
Lollandssiden. 

Af Figur 3-6 fremgår linjeføringen og naturtypen, som ligger på den vestlige 
bred (Lollandssiden).  

 

Figur 3-6. Naturtypen strandeng er fremhævet, samt arbejdsområderne, samt linjeførin-
gen for de to oliefladkabler der skal fjernes.  

3.1.5 Bilag II-arter 
Habitatdirektivets bilag II omfatter dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, 
hvis bevaring kræver udpegning af særlige bevaringsområder. 

I nedenstående afsnit præsenteres de enkelte arter fra udpegningsgrundlaget 
for H152. Arterne fremgår af Tabel 3-3. 

Tabel 3-3 Bilag II arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde H152 samt nær-
meste registrerede lokalitet ifht. projektområdet. Data baseres på Natura 
2000-basisanalyse 2022-2027 (Miljøstyrelsen, 2020) medmindre andet er 
angivet. 

Art Korteste afstand til linjeføring i 
km 

Skæv vindelsnegl (1014) 7.5 



 

 

Sumpvindelsnegl (1016) 22 
Stor vandsalamander (1166) 1,5 
Damflagermus (1318) 9 

Spættet sæl (1365) 8,5 
Eremit (1084) 9,5 
Bredøret flagermus (1308) 9 

Gråsæl (1364) 8,5 
Marsvin (1351) 0 

 

3.1.6 Fuglebeskyttelsesområder 
Natura 2000 område nr. 173 inkluderer i alt fire forskellige fuglebeskyttelsesom-
råder, F82, F83, F85 og F86. Disse præsenteres herunder, samt i Tabel 3-4.  

Fuglebeskyttelsesområde F82 har en størrelse på ca. 11 km² og ligger mere end 
20 km syd for projektområdet. Området indeholder to arter af trækfugle og tre 
arter af ynglefugle. Derudover er tranen karakteriseret som både værende træk- 
og ynglefugl i området.  

Fuglebeskyttelsesområde F83 har en størrelse på 325 km² og ligger ca. 15 km 
syd for projektområdet. Området indeholder otte arter af trækfugle, samt 10 ar-
ter af ynglefugle.  

Fuglebeskyttelsesområde F85 har en størrelse på 405 km² ligger ca. 2 km nord 
for projektområdet. Området indeholder seks arter af trækfugle, samt fem arter 
af ynglefugle. Derudover er havørn karakteriseret som både værende træk- og 
ynglefugl i området. 

Projektområdet ligger indenfor Fuglebeskyttelsesområde F86, som har en stør-
relse på 24 km². Området indeholder i alt syv arter af trækfugle og to arter af 
ynglefugle.  

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne er lige nu under revision. 
Derfor skal der vurderes på både det gamle udpegningsgrundlag for 2013 samt 
de nye foreslåede tilføjelser. Nedenunder hver enkle tabel fremgår det hvilke ar-
ter der er foreslået tilføjet og fjernet. Tabellerne er opdateret med forslagene. 

Tabel 3-4 Udpegningsgrundlaget for fugebeskyttelsesområde F82, F83, F85 og F86. 
"T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. Under den enkelte tabel fremgår om der 
er foreslået ændringer på udpegningsgrundlaget i 2019, som er i høring. 

  

Engsnarre (Y) foreslås tilføjet, mens hedelærke (Y), rørdrum (Y) og klyde (Y) fo-
reslås tilføjet til område F82. 



 
 

 

  

  

Blishøne (T) og skarv (T) foreslås fjernet fra udpegningsgrundlaget, mens bram-
gås (T), havørn (T), lille skallesluger (T), stor skallesluger (T) og rødrygget torn-
skade (Y) foreslås tilføjet til område F83.  

 

 

Bramgås (T), skeand (T), troldand (T) og rørdrum (Y) foreslås tilføjet til udpeg-
ningsgrundlaget for område F85.  

  

Havørn (T), hvinand (T) og stor skallesluger (T) foreslås fjernet fra udpegnings-
grundlaget, mens grågås (T), klyde (Y) og rødrygget tornskade (Y) foreslås tilfø-
jet til udpegningsgrundlaget for F86. Havørn som ynglefugle er fortsat på ud-
pegningsgrundlaget.  

Alle fuglearterne er mobile og knyttet til hele bugt og strandengsområdet inden 
for fuglebeskyttelsesområderne, hvorfor en beskrivelse af nærmeste observation 
vurderes irrelevant. Dog er der af besigtigelsesnotatet konstateret tilstedevæ-
relse af havørne og rede i træerne i nærheden af projektets ilandføring på Fal-
stersiden (Figur 3-7), men denne rede blev under besigtigelsen i juli 2022 kon-
stateret som værende væltet i en storm i februar 2022, Den lokale lodsejer 
kunne informere om, at havørneparret herefter havde etableret sig med en ny 
rede i en af lokalområdets andre skove (se Bilag F). Der er desuden mange regi-
strerede observationer af havørn i området, både som overflyvende, rastende og 
fouragerende (Dofbasen, 2021). 



 

 

 

Figur 3-7.  Omtrentlig placering af havørnerede er vist med blå cirkel. Billede fra be-
sigtigelsesnotat fra 3. april 2021. Reden er senere væltet i en storm og 
havørneparret er flyttet til et andet skovområde. 



 
 

 

  

 

Tabel 3-5 Økologisk og kemisk tilstand i farvandet omkring Guldborgsund som vur-
deret i basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027 (Miljøministeriet, 
u.d.). 

Kategori Økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Fytoplankton Høj økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Rodfæstede planter Moderat tilstand 

Økologisk tilstand. Bentiske invertebrater Ukendt tilstand 

Økologisk tilstand. Nationalt specifikke stoffer Ukendt tilstand 

Økologisk tilstand. Samlet Moderat økologisk tilstand 

Kemisk tilstand  Ikke-god kemisk tilstand 



 

 

4 Påvirkninger på miljøet 
I dette kapitel beskrives og vurderes de potentielle påvirkninger, som projektet 
kan medføre på udpegningsgrundlaget af Natura 2000 område nr. 173. I afsnit 
4.1 beskrives de potentielle påvirkninger som kan opstå for anlægs-, drifts- og 
demonteringsfaserne. I kapitel 5 vurderes projektets påvirkninger af udpeg-
ningsgrundlaget for henholdsvis habitatnaturtyper (bilag I-naturtyper), bilag II-
arter og bilag I-fuglearter. I afsnit 5.1.4 vurderes påvirkningen på områdets be-
varingsmålsætninger og påvirkninger af målsætninger ifølge vandområdepla-
nerne.  

4.1 Projektets potentielle påvirkninger 
Projektets beskrevne påvirkninger tager afsæt i den tekniske projektbeskrivelse. 

Anlægsfase 

Ved etablering af de nye kabler under Guldborgsund underbores hele Natura 
2000-området og arbejdspladserne for underboringen etableres uden for Natura 
2000-området (se Figur 3-3). Der forventes dermed ingen påvirkning på Natura 
2000-området som følge af anlægsarbejdet ved underboringerne. I forbindelse 
med underboringeren er der dog risiko for blowout. Risikoen for blow-out er 
størst tæt på start- og slutpunktet for underboringen. 

Der skal graves og etableres kabler fra underboringernes start- og slutpunkter 
og hen til overgangmasterne til luftledninger hvor der støbes fundamenter til 
fastholdelse af kablerne. På Lollandsiden er overgangsstationen beliggende i Na-
tura-2000 området, men dog uden for den kortlagte strandeng. 

Efter underboringerne er foretaget og de nye kabler er idriftsat, demonteres og 
fjernes de eksisterende søkabler. Ved demontering af de eksisterende kabler 
skal der arbejdes både i og uden for Natura 2000-området. Der skal ikke udføres 
egentlige ændringer af havbunden inden optagningen af søkablerne, men optag-
ningen vil medføre at havbunden forstyrres. For at fjerne kablerne på land skal 
kablerne opgraves, hvilket vil medføre forstyrrelse af strandengen.  

Driftsfase 

I projektets driftsfase vil der ikke være aktiviteter eller ændringer i arealanven-
delsen i nærheden af Natura 2000-områder. Kablerne vil ligge under jorden i ca. 
1,5 meters dybde på land og meget dybere under sundet (kote -36 meter). 

Sammenfattet 

Nedenfor er listet påvirkninger, som potentielt kan forekomme ved anlægs- og 
demonteringsarbejderne: 

› Støj og forstyrrelse i forbindelse med anlægs- og demonteringsarbejdet. 
Relevant for arter der er sårbare over for støj og forstyrrelse 

› Direkte påvirkning af strandeng og havbunden ved optagning af kablerne 
› Sedimentspredning fra optagning af kablerne 
› Risiko for blow-out af boremudder 



 
 

 

  

› Risiko for udslip af olie fra de eksisterende kabler under demonteringen 

 

 
  



 

 

5 Påvirkninger på Natura 2000 området 
I dette kapitel vurderes projektets påvirkninger af udpegningsgrundlaget for 
henholdsvis naturtyper, bilag II-arter og bilag I-fuglearter efterfulgt af en vurde-
ring af påvirkningerne på bevaringsmålsætningerne og til sidst ift. vandområde-
planernes målsætninger. 

5.1.1 Habitatnaturtyper 
Habitatnaturtypen Lavvandede bugte og vige påvirkes direkte ved optagning af 
de to gamle kabler, ligeledes er der en potentiel påvirkning fra anlægsfasen, i 
tilfælde af en blow-out hændelse i forbindelse med underboringen.  

Strandeng påvirkes direkte ved optagning af de to gamle kabler. Ligeledes er 
der en potentiel påvirkning fra blow-out ved underboringen.  

Afsluttende vurderes øvrige naturtyper samlet samt en samlet vurdering af på-
virkning på områdets integritet.  

Lavvandede bugte og vige  

Naturtypen vil blive direkte påvirket i opgravnings- og optagningsområdet. Det 
påvirkede areal vil være ca. 0,0094 km² (9400 m²), svarende til det afsatte ar-
bejdsareal på tværs af Sundet (Figur 5-1). Det samlede areal af habitattypen 
Lavvande bugte og vige i Natura 2000 område nr. 173 er 568,6 km². Det vil be-
tyde at 0,0017 % af det samlede areal af naturtypen Lavvandede bugte og vige i 
Natura 2000 område nr. 173 påvirkes.  

Miljøet i Østersøen, og herunder i Guldborgsund, er påvirket af de ændringer der 
er sket i Østersøen som følge af menneskeskabte påvirkninger, hvor eksiste-
rende belastninger med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer og fiskeriets 
påvirkninger anses som de væsentligste. Derudover vil projekter som det i 
denne vurdering omhandlende påvirke miljøet. Både den marine bundfauna, 
flora, fisk, havpattedyr samt fugle, og økosystemet generelt i Guldborgsund, 
vurderes at blive påvirket af de ovenfor nævnte påvirkninger.  



 
 

 

  

 

Figur 5-1.  Det midlertidige arbejdsareal på Lollandsiden ligger både i og udenfor Na-
tura 2000 området, og naturtypen lavvandede bugte og vige. Derudover er 
der afsat arbejdsområder på tværs af Guldborgsund for optagning af kab-
ler. 

Optagning af de eksisterende kabler (størrelse; nom. udv. dim. ca. 108x190 
mm), vil medføre ophvirvling af sediment fra havbunden, som vil føres med 
strømmen inden det bundfælder. På dybder >1 meter bliver kablerne efter tøm-
ning for olie, fjernet fra havbunden ved at blive trukket ombord på et specialde-
signet optagningsfartøj. Der skal ikke udføres egentlige ændringer af havbunden 
inden optagningen af søkablet. Undervandsvegetationen og bundfaunaen ned-
strøms området kan blive midlertidigt påvirket som følge af skygning og tildæk-
ning med bundfældet materiale. I forbindelse med vurdering af denne påvirkning 
er der bl.a. gjort følgende antagelser;  

› Kabeldiameter: 0,2 m 
› Kabeloptagningshastighed: 1 m/min 
› Strømhastighed: 0,1 m/s 
› Spildprocent: 5% 
› Sediment i vandfasen 1.900 kg 
› Strømhastighed: 0,1 m/s 



 

 

› Vanddybde: 1-10 m 
 

Ud fra disse antagelser forventes der at blive dannet en sedimentsky med kon-
centrationer i vandsøjlen, der potentielt kan være af betydning for organismer 
meget tæt på hvor kablerne trækkes op. De maksimale skyggeforhold vil vare 
op til 30 min hvorefter de aftager, når sedimentfanen fortsætter nedstrøms. 
Omvendt, vil den samme sedimentsky have mindre koncentrationer på en læn-
gerevarende strækning nedstrøms. Den maksimale koncentration af suspenderet 
stof er beregnet under de givne forudsætninger. Der henvises til Bilag C - Sedi-
mentspredning. Resultaterne viser at sedimentskyen vil have koncentrationer 
mindre end 10 mg/L i nærzonen på det lave vand. I sejlrenden er den <2 mg/L. 
Koncentrationen aftager nedstrøms pga. den langs- og tværsgående spredning, 
og vil efter 1,5 km være <2 mg/L, på det lave vand. Det vil sige, altså under 
den grænse, hvor en kalksky vil kunne detekteres med det blotte øje. I sejlren-
den, forventes det ikke at kunne observeres. Naturtypen er ikke sårbar overfor 
denne påvirkningstype og omfang.  

Flora, fisk, havpattedyr, samt epi- og infauna der måtte være i områder hvor de 
forhøjede koncentrationer kortvarigt rammer forventes ikke at kunne blive på-
virket. De arter der har mulighed for at bevæge sig væk fra området (havpatte-
dyr og fisk), må formodes at gøre dette. På denne baggrund forventes det op-
hvirvlede sediment ikke at have en væsentlig påvirkning på nogen af de levende 
organismer der findes i området eller naturtypen som helhed.  

Tæt ved kysten, på begge sider af Sundet, hvor vanddybden er <1 m, vil de 
gamle kabler som skal fjernes blive gravet fri med enten gravemaskine på bæl-
ter eller en amfibie-gravemaskine. Gravemaskinen kan flyde og har et lavt flade-
tryk, hvorfor den er relativt skånsom overfor omgivelserne. Der vil være tale om 
afgrænsede strækninger af vurderet 6-10 meters bredde over oliefladkablerne, 
hvor denne vil påvirke vegetationen ved overkørsel eller opgravning. Det forven-
tes dog stadig at være her at påvirkningen på naturtypen lavvandede bugte og 
vige er størst, på grund af den mere omfattende opgravning, hvor det opgra-
vede sediment som udgangspunkt lægges på ved siden af kabelgraven for at 
blive tilbagelagt umiddelbart efter kablet er optaget Det forventes at dette ar-
bejde vil påvirke havbunden direkte, i et bælte på 6-10 meters bredde ud til 
vanddybder på ca. 1 meter. Derudover forventes det at der bliver ophvirvlet se-
diment i minimum samme grad som på større dybder. Erfaringer fra tilsvarende 
gravearbejder på lavt vand har dog vist at sedimentspredningen fra denne type 
graveaktiviteter er begrænset til et lokalt område omkring graveaktiviteten.  

Forekomsten af ålegræs er blevet påvist under Energinets besigtigelse af områ-
det og ålegræsbælter kan også ses på satellitkort over området. (Bilag B - Be-
sigtigelse af området). Der er derfor en risiko for at eksisterende ålegræs fjernes 
ved optagning af kablet. Hvis man antager at der er tæt ålegræsbevoksning på 
hele den strækning hvor kablerne optages, så vil det maksimalt være 0,0094 
km² (9400 m²) ålegræs der fjernes fra område. Ålegræs vokser og spreder sig 
ved både frøspredning og vegetativt ved udløbere. På baggrund af det begræn-
sede arealet af den samlede naturtype der påvirkes, og ålegræssets måde at 
sprede sig på, vurderes den direkte påvirkning at være lokal og midlertidig, da 
ålegræsset forventes at indfinde sig igen i løbet af 2-5 år. Påvirkningen vurderes 



 
 

 

  

dermed ikke at være væsentlig for naturtypen eller påvirke dens gunstige beva-
ringsstatus.    

Ved anlæg af de nye kabler vil naturtypen blive underboret i en kote -25 m un-
der største havdybde som i sejlrenden er -11 m, hvilket vil sige at hele Sundet 
underbores i kote – 36 m, hvor der forefindes et bredt og stabilt kalklag. Der vil 
derfor som udgangspunkt ikke være en direkte påvirkning af udpegningsgrund-
laget ved anlægsarbejdet. Der er dog risiko for at den utilsigtede hændelse af et 
blow-out af boremudder sker (se yderligere herom i projektets tekniske projekt-
beskrivelse). Det er dog ikke særligt sandsynligt at et blowout til havbundens 
overflade vil ske, da der bores i et dybt beliggende og stabilt kalklag og da et 
evt. blowout vil blive tilbageholdt i de mange meter omkringliggende jordlag 
over underboringen. 

Ud fra en absolut worst-case betragtning vurderes der i det efterfølgende på et 
scenarie, hvor en utilsigtet hændelse i form af et blow-out under Sundets bund 
trænger boremudder op til havbundens overflade.  

Omfanget af boremudder der i givet fald vil sive ud fra bunden til vandet, er 
uvist, men forventeligt under 5 m2, da underboringen hurtigt stoppes ved regi-
strering af et trykfald. Boremudderet vil kortvarigt lægge sig omkring området 
hvor det siver ud, og vil derfra afhængig af type af bordemudder eventuelt su-
spendere i vandfasen og skabe en midlertidig øget sedimentkoncentration, se Bi-
lag C.  

Koncentrationen af suspenderet boremudder vil da falde meget hurtigt, på grund 
af materialets sedimentation. Naturtypen vil blive påvirket i området hvor bore-
mudderet ligger sig. Påvirkningen vil finde sted på både flora (flerårige alger og 
rodhæftede planter) samt fauna (både epi- og infanua). Det må dog forventes at 
være et meget begrænset område at boremudderet vil påvirke. Ifølge projektbe-
skrivelsen, kræves det at der er udarbejdet en beredskabsplan til håndtering af 
eventuelt blow-out. Beredskabsplanens sammensætning er nærmere beskrevet i 
projektbeskrivelsen. På baggrund af ovenstående forhold forventes det at even-
tuelt ophvirvlet sediment fra et blow-out ikke at have en væsentlig påvirkning 
på organismer i området eller naturtypen som helhed. 
 
Forud for anlægsarbejderne er der udført forundersøgelser for af klarlægge den 
præcise geologiske sammensætning under havbundens overflade og her blev 
metoden FloaTemp anvendt (se bilag E for nærmere informationerne om meto-
den). Metoden er valgt pga. dens minimale påvirkning på havbund og marin 
flora og fauna.  

Til boremudder tilsættes additiver for at opnå den rigtige viskositet til den speci-
fikke underborings underlag. Disse additiver kan indeholde miljøfremmede stof-
fer der ved blow-outs potentielt kan påvirke vandmiljøet og arter. De specifikke 
produkter der bruges som additiver kendes først når der er udpeget en entre-
prenør til projektet. I projektet vil der dog kun bruges additiver der er accepte-
rede af Miljøstyrelsen.  



 

 

Energinet har for at imødekomme denne mangel på viden bedt DHI om at fore-
tage en vurdering af 36 forskellige stoffer, der benyttes i forskellige projekter. 
DHI har både foretaget vurderinger af bentonitprodukter, af forskellige additiver 
og af betonkemikalier. DHI har vurderet, om anvendelse af et givent produkt ri-
sikerer at forurene overfladevand, grundvand og jord (DHI, 2021) 

DHI har foretaget en farlighedsscreening af samtlige stoffer i produkterne i over-
ensstemmelse med den metode, som blev anvendt i Hjorth et al. (Hjort, 2016). 
Her bliver stofferne inddelt i følgende grupper: 

› Prioriterede stoffer I 
› Prioriterede mobile stoffer la (undergruppe til ovenstående gruppe) 
› Gruppe li ikke prioriterede stoffer 
› Uorganiske stoffer 
 
Der er udført en risikovurdering af prioriterede stoffer og vurdering af uorgani-
ske stoffer.  

Risikovurderingen baserer sig på en konservativ beregning og redegør for an-
vendte grænseværdier/kvalitetskrav for nogle af de additiver, som entreprenører 
kan anvende. Rapporten er meget teknisk, og der er derfor herunder lavet et 
sammendrag over resultaterne (DHI, 2021). De relevante konklusioner fra dette 
sammendrag er indklippet (red.) nedenfor i kursiv: 
 
Planteliv: Den forventede stofkoncentration i jordmiljøet ved et blow-out sam-
menlignes med PNEC (se tekstboks herunder for uddybning) for jord, hvor PNEC 
for jord er den højeste koncentration, hvor der ikke forventes effekter på de 
jordlevende organismer. Hvis stofkoncentrationen er under denne værdi, forven-
tes stoffet derfor ikke at påvirke planteliv – ligesom det ikke vil påvirke andre 
organismer i jordmiljøet, fx mikro- og makroorganismer (inklusive arthropoder) 

(DHI, 2021). 

Fugle og pattedyr: Til en konservativ vurdering af mulige effekter på fugle og 
pattedyr sammenlignes de stofkoncentrationer, der kan beregnes i fødegrundla-
get (fx planter, regnorme) for fugle og pattedyr, med de såkaldte PNEC-værdier 
for sekundær forgiftning. Hvis koncentrationen i fødegrundlaget er under PNEC-
værdierne for sekundær forgiftning, vurderes det ikke at skade det bespisende 
dyr. Således vil fugle og pattedyr, der spiser fx planter og regnorme i kontakt 

PNEC – predicted no effect concentration 
PEC/PNEC-princippet går ud på at sammenligne den forventede koncentra-
tion af et stof i miljøet (PEC = predicted environmental concentration) med 
den koncentration, hvor man skønner, at stoffet ikke giver anledning til ef-
fekter (PNEC). 
PNEC-vurderingen foretages ud fra en række toksicitetstests efter fastlagte 
kriterier. Afhængigt af tilgængeligheden af kvalitetsdata pålægges den lave-
ste værdi en applikationsfaktor, som er større, jo færre data, der forefindes. 
Formålet med denne applikationsfaktor er at kompensere for vores mang-
lende viden om effekterne på det samlede økosystem i recipienten. 



 
 

 

  

med boremudderet, ikke tage skade af boremudderets indholdsstoffer (DHI, 
2021). 
 
Padder og krybdyr: Generelt indgår padder og krybdyr ikke specifikt i en miljøri-
sikovurdering, da risikoen for padder og krybdyr antages at være dækket af vur-
deringer på fugle og pattedyr. Padderne vil delvist være i vådområder, men her 
vil der ikke forekomme kontakt til borekemikalierne, medmindre der sker et 
uheld. Eksponeringen til borekemikalierne vil således primært være gennem ind-
tag af føde (insekter, orme o.l.) som for fugle og pattedyr. Derfor vurderes det, 
at vurderingerne for pattedyr og fugle også vil være dækkende for padder og 
krybdyr (DHI, 2021). 
 
Vandlevende organismer: Hvis koncentrationen er under vandkvalitetskravvær-
dien/PNEC, konkluderes det, at der ikke forventes effekter på de vandlevende 
organismer ved et blow-out – mens effekter på de vandlevende organismer ikke 
kan udelukkes, hvis koncentrationen er over (DHI, 2021). 
 
Det vurderes generelt, at der ikke vil være en effekt på hverken grundvand, 
overfladevand, jordlevende organismer eller planter og dyr (DHI, 2021).  
 
For planter og dyr vurderes det, at kunne udelukkes en effekt fra alle stofferne 
på nær to: cocamidopropyl betain og (2-Hydroxyethyl) ethylenediamine trieddi-
kesyre, tri-natrium salt. Disse to stoffer vurderes ikke at udgøre en risiko for 
pattedyr, fugle, padder og krybdyr (DHI, 2021). For jordlevende organismer kan 
en risiko ikke udelukkes i tilfælde af et blow-out. Cocamidopropyl betain vurde-
res dog i stort omfang at blive neutraliseret i jorden, idet den kationiske del af 
stoffet med stor sandsynlighed vil bindes til jordmatricen (DHI, 2021). Stoffets 
giftighed forventes herfor at være mindre i jord end i vand, hvorfra studier af 
giftigheden stammer. (2-Hydroxyethyl) ethylenediamine trieddikesyre, tri-na-
trium salt kan have en toksisk effekt på jordorganismer. Det skal dog fremhæ-
ves at LD50 (koncentrationen hvorved 50 % af testorganismerne dør) for regn-
orme er ca. 6,5 gange højere end den beregnede højeste koncentration af stof-
fet i boremudderet (DHI, 2021). Omfanget af effekten vil dog være meget geo-
grafisk begrænset. Derudover har stoffet en høj mobilitet, hvorfor det forventes, 
at stoffet hurtigt udvaskes af boremudderet (DHI, 2021).   
 
Som det fremgår, vil der på baggrund af sammendraget ikke være en påvirkning 
af dyre- og planteliv på baggrund af eventuelt blow-out med undtagelse af to 
stoffer (cocamidopropyl betain og (2-Hydroxyethyl) ethylenediamine trieddike-
syre, tri-natrium salt), hvor en påvirkning ikke med sikkerhed kan afvises. 
Disse to stoffer anvendes derfor ikke ved valg af additiver. Beregningerne 
for stofferne gennemført i DHIs rapport er lavet på baggrund af en række forud-
sætninger, som vil være nødvendige at overholde, for at kunne sammenligne re-
sultaterne fra rapporten. 
 
I forbindelse med underboringer i dette projekt vil der derfor kun blive anvendt 
stoffer, som kan godkendes af myndighederne eller som er dokumenteret uska-
delige for jord, grundvand og overfladevand, vandlevende organismer, planter 
og dyr i henhold til DHI’s risikovurdering 



 

 

Med denne forudsætning vurderes det at additiverne ikke vil kunne få en negativ 
effekt som er til hinder for områdets målsætningerne eller muligheden for opnå-
else af gunstig bevaringsstatus for naturtyperne eller arterne. 

Strandeng (1330) 

Den kortlagte strandeng som primært består af rørskov påvirkes ved opgravning 
af det eksisterende kabel. Det samlede areal af strandeng i Natura 2000 områ-
det er 10,85 km², og det påvirkede areal vil være ca. 0,0026 km² (2.600 m²), 
svarende til det afsatte arbejdsareal i naturtypen Strandeng, hvilket er 0,0024% 
af det samlede areal af naturtypen Strandeng i Natura 2000-område nr. 173 (Fi-
gur 5-2).

 

Figur 5-2.  Arealet af naturtypen strandeng der påvirkes af det midlertidige arbejds-
areal svarer til det røde skraverede område  

Det er almindelig anlægsmæssig praksis at områderne reetableres til oprindeligt 
niveau, efter endt anlægsarbejde dvs. at råjord, muldjord og overfladejord vil 
blive opbevaret separat og tilbagelagt efterfølgende. Der vil dog nok opstå mid-
lertidige huller i vegetationen indtil disse reetableres ad naturlig vej i løbet af få 
år. Rørskoven spreder sig primært ved rodskud. De smalle arealer hvor kablerne 
er opgravet fra vil hurtigt blive tilvokset fra den omkringstående rørskov. Efter 
tre-fem år vurderes rørskoven at være fuldt retableret. Påvirkningen vurderes 
dermed ikke at være væsentlig for naturtypens eller påvirke dens gunstige be-
varingsstatus.    



 
 

 

  

Der støbes fundamenter til at fastholde de underborede kabler til tilkoblingen på 
eksisterende overgangsstationer inden for Natura 2000 området. Fundamenter-
nes udbredelse vil være på få kvadratmeter nær eksisterende mast og uden for 
den kortlagte strandeng nær Natura 2000-områdets grænse til markarealer.  

Ved underboring er der risiko for at der sker en udsivning af boremudder til ter-
ræn, også kaldet et blow-out. Risikoen for at der sker udsivning af boremudder 
fra blow-out på strandengsflader er størst tættest på arbejdspladsen. 

Den påvirkning, som kan nå at ske ved et blow-out i strandengen, vil være be-
grænset til 1-5 m² (dog op til ca. 20 x 20 meter) da underboringen stoppes så 
snart der observeres et trykfald og boremudderet jf. beredskabsplanen vil blive 
opsamlet. Påvirkningen vil bestå i forstyrrelse ved tildækning af naturtypen med 
boremudder (bentonit) og mindre tilførsel af næringsstoffer i boremudderet, 
men som nævnt vil et sådanne scenarie være usandsynligt blandt andet grundet 
underboringsdybden og det stabile brede lag der bores i. 

En strandeng er et område, som naturligt oversvømmes af havvandet. Naturty-
pen er derfor tolerant (og afhængig) af en vis forstyrrelse. Forstyrrelsen af om-
rådet som følge af tildækning med borremudder, som umiddelbart efterfølgende 
fjernes mekanisk, vurderes derfor ikke at medføre en skade på naturtypen eller 
medføre en tilstandsændring af strandengen herunder den botaniske sammen-
sætning. Boremudderet indeholder additiver. De additiver der benyttes, vil være 
testes og godkendte således vil der ikke blive benyttet additiver som kan være 
skadelige overfor blandt andet planter og dermed naturtypen. Da risikoen for at 
blow-out sker er lille og da påvirkningen af evt. blowout er midlertidig og lokal, 
og da additiverne ikke vil kunne skade naturtypen, vurderes blow-out ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning på habitatnaturtypen strandeng.   

Øvrige naturtyper 

De øvrige habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget berøres ikke, idet de nær-
meste forekomster er beliggende langt fra projektområdet og projektets omfang 
og karakter vurderes at være i lille størrelsesorden. En påvirkning heraf vurde-
res derfor at være udelukket.  

5.1.2 Bilag II arter 
Projektområdets afstand til bilag II arter som vist af Tabel 3-3 betyder, når der 
tages højde for arternes mobilitet, at følgende arter kan udelukkes at blive på-
virket som følge af projektet: 

› Skæv vindelsnegl (1014) 
› Sumpvindelsnegl (1016) 
› Eremit (1084) 
 
Det skyldes at projektområdet består af dyrket mark eller strandeng og uden 
gamle døde træer og vurderes ikke at kunne indeholde mulige levesteder for 
skæv vindelsnegl, sumpvindelsnegl, og eremit. 



 

 

 
De øvrige arter er tilstrækkeligt mobile, eller må forventes at have et faktisk ud-

bredelsesområde som er væsentligt større: 
 

› Stor vandsalamander (1166) 
Der er registreret stor vandsalamander i et vandhul beliggende omkring 1 
km fra projektområdet. Stor vandsalamander er ikke tilknyttet marine om-
råder og dens vandringsmønster vil primært være imellem vandhuller og 
skov. Nærmeste skov er fra vandhullet beliggende mod nordvest og dermed 
i modsat retning af projektområdet. Det vurderes derfor ikke at der er fare 
for at støde på individer af stor vandsalamander og denne art på udpeg-
ningsgrundlaget påvirkes derfor ikke. 

 
› Damflagermus (1318) og bredøret flagermus (1308) 

Forekomsten af damflagermus og bredøret flagermus 9 km mod syd er i et 
større sammenhængende skovområde kystnært beliggende sammen med 
moser enge og strandenge. Dette område berøres ikke. Afstanden til pro-
jektområdet alene usandsynliggør at bestandene bevæger sig så langt væk, 
men skulle dette alligevel være tilfældet, vurderes det i besigtigelsesnotatet 
af april 2020, at området med skov på falstersiden, hvor der foregår, an-
lægs- og optagningsarbejder indenfor, er uegnet for flagermus på grund af 
træernes størrelse og nærhed til kysten, og det vil højest blive brugt til fou-
ragering. Arterne påvirkes derfor ikke. 

 
› Spættet sæl (1365) og gråsæl (1364) 

Begge arter er blevet observeret ca. 8,5 km NV for projektområdet, i havet 
nord for Vigsnæs. Det må formodes at begge arter findes i hele Natura 
2000 området, inklusiv tæt på projektområdet. Både spættet sæl og gråsæl 
har, som et af de få steder i landet, yngle- og rastepladser i Natura 2000 
området. Ynglepladserne ligger mere end 30 km syd for projektområdet, 
ved Rødsand. Det må formodes at begge arter søger føde i projektområdet, 
og at det vil kunne påvirke arterne meget lokalt i anlægsfasen. Arterne be-
væger sig dog over store afstande i deres fødesøgning, og vil af samme 
grund kunne søge hen til andre fourageringsområder. Derfor forventes pro-
jektet ikke at have en længerevarende påvirkning på hverken spættet sæl 
eller gråsæl. Yngleområderne forventes ikke at blive påvirket, grundet den 
lange afstand til projektområdet.  
 

› Marsvin (1351) 
Undersøgelser udført for marsvin viser at både skibstrafik og undervandsak-
tivitet kan skræmme dyrene væk fra et område (Nabe-Nielsen, 2014).  
Marsvin må formodes at opholde sig og søge føde i hele Natura 2000-områ-
det, inklusiv tæt på projektområdet. Projektet er ikke forbundet med stø-
jende aktiviteter, der kan medføre høreskader hos marsvin. Marsvin bevæ-
ger sig over store afstande i deres fødesøgning, og derfor har arten gode 
muligheder for at søge væk fra området, og derved vurderes det at arbej-
det ikke vil påvirke arten væsentligt. Efter anlægsfasen vurderes arten ikke 
at blive påvirket af projektet.  



 
 

 

  

5.1.3 Bilag I-fuglearter 
Fuglebeskyttelsesdirektivet omfatter over 170 arter eller underarter. Af dem fin-
des ca. 80 arter i Danmark. De beskyttede fuglearter er opført på direktivets Bi-
lag l, jf. direktivets artikel 4, stk. 1.  

Indledningsvis uddybes de potentielle påvirkninger der kan være på fugle fra an-
lægsarbejdet, efterfulgt af en vurdering af påvirkningerne.  

Anlægsstøj 
Fugle kan blive påvirket af støj. Der er en del undersøgelser af støjs påvirkning 
af fugle, men uden entydige konklusioner. Ofte ses der i første omgang en reak-
tion på en ny støjkilde, hvorefter fuglene hurtigt lærer at ignorere støjen. Stu-
dier af effekter af støj fra motorveje på fugle viser, at 60 dB(A) er en almindeligt 
anvendt grænse for acceptabel støj i områder med følsomme fuglearter (Dooling 
& Popper, 2007). 
 
I USA har man udarbejdet retningslinjer i forhold til støjpåvirkninger af den tru-
ede ugleart Nordlige plettede ugle (Strix occidentalis caurina). Uglens respons på 
støj afhænger af forskellen mellem baggrundsstøjen og støjkilden. Den maksi-
male afstand, hvor der er registreret respons, er 400 m, og dette sker ved støj 
på over 90 dB med den laveste baggrundsstøj. Ved lavere anlægsstøj eller hø-
jere baggrundsstøj er afstanden for respons mindre. Ugler har god hørelse og 
andre fuglearter forventes derfor at være mindre følsomme.  

I Danmark har man en del viden om forstyrrelsesfri zoner i forhold til en art som 
havørn. Her har Dansk Ornitologisk Forening (Stabell M. , 2005) vurderet, at en 
forvaltning der forhindrer aktiviteter i yngletiden inden for ca. 300 m, er til-
strækkelig til at sikre ynglesucces. Uden for yngletiden kan f.eks. skovhugst til-
lades indtil 100 m fra reden. En undersøgelse af forstyrrelse i forhold til mus-
våge (Sunde, Odderskær, & Storgaard, 2009) viste ingen sammenhæng mellem 
fuglenes flugtrespons på en ny forstyrrelse og hvor meget forstyrrelse der var i 
området i forvejen. Undersøgelsen så på forstyrrelse i forbindelse med menne-
skelig færdsel og viste, at musvåge først viser et flugtrespons, når mennesker 
færdes inden for 200 m af reden. 

På de korte strækninger hvor der arbejdes på land (uden for Natura 2000 områ-
det, på nær af området med strandeng) vil der være støj fra de maskiner, som 
rydder træer og buske på Falstersiden. Dette vil foregå i en separat arbejdsgang 
og forventes gennemført inden det øvrige anlægsarbejde går i gang for at undgå 
unødige huller i tidsplanen. Området der skovryddes, ligger umiddelbart op ad 
fuglebeskyttelsesområdet (<50 m) 

Det bliver med stor sandsynlighed en maskine med HK 250T eller en HK150T 
med en borestøj på henholdsvis ~90 og ~79 dB der vil benyttes i området om-
kring Guldborgsund. Det skal dog bemærkes at denne opgave endnu ikke er ud-
budt, og derfor heller ikke besluttet.  



 

 

Støjpåvirkningen fra anlægsarbejdet over 50 dB vurderes at være begrænset til 
nærområdet (inden for 500 meter) ved arbejdspladser omkring underboringen 
og være af kortere varighed (2-3 måneder), se også afsnit om støj i projektets 
tekniske projektbeskrivelse. Kun i forbindelse med fjernelsen af eksisterende 
oliefladkabler vil der være behov for fysisk forstyrrelse af strandeng (rørskov), 
via kørsel med gravemaskine i en smal bræmme omkring kablerne.  

Øvrige forstyrrelser fra anlægsarbejdet 
Arbejdsarealet omkring linjeføringen kan være belyst, men arbejderne vil pri-
mært foregå i dagtimerne. Arbejde udenfor normal arbejdstid aftales med kom-
munen. På arbejdsarealerne vil der desuden være aktivitet fra personalet.  

Vurdering af påvirkninger 

Nedenfor gennemgås potentiel påvirkning af de fugle der findes på udpegnings-
grundlaget i F85 og F86, som ligger i henholdsvis i umiddelbar nærhed (ca. 2 
km), og som projektområdet er beliggende indenfor. For visse grupper af fugle 
er vurderingen slået sammen, da påvirkningen vurderes at være ens.   

Artsgrupperne med arterne på udpegningsgrundlaget for de F85 og F86 er: 

› Ænder: Hvinand (T), Skeand (T) Taffeland (T), Troldand (T), Toppet skalle-
sluger (T) og Stor skallesluger (T) 

› Gæs og svaner: Bramgås (T), Grågås (T), Knopsvane (T) og Sangsvane (T)  
› Blishøne (T) 
› Terner: Dværgterne (Y), Fjordterne (Y) og Havterne (Y) 
› Rørhøg (Y) 
› Havørn (TY) 
› Klyde (Y) 
› Rørdrum (Y) 
› Rødrygget tornskade (Y) 

Ænder 
Flere svømmeænder kan gå på land for at fouragere, men gør sjældent dette 
langt fra vand (Dybbro, 2002). Undtagelsen er pibeand, der fouragerer græs på 
land som man kender det fra gæs. Skeanden, der er den eneste svømmeand på 
udpegningsrundlaget, er stærkt tilknyttet vandet og det umiddelbart omkringlig-
gende land til fouragering og rastning (Dybbro, 2002). Modsat svømmeænder, 
hvis fødder sidder rimeligt direkte under kroppen, sidder dykænders fødder langt 
tilbage på kroppen (Dybbro, 2002). Dette gør dem til eminente svømmere, men 
besværliggør gang. Dykænder er derfor i endnu højere grad end svømmeænder 
knyttet til vandet. Nedenunder følger en beskrivelse af forekomsten af de for-
skellige arter. Alle andefugle (Anatidae) fælder alle deres svingfjer på samme tid 
efter yngleperioden. Dette gør dem ude af stand til at flyve. Alt efter art, køn og 
individ kan den præcise timing svinge. Generelt vil det foregå mellem juni og 
september. I en kortere periode inden for dette tidsrum vil fuglene være mere 
sårbare overfor forstyrrelser. Områderne omkring projektet vurderes ikke at 
være vigtige fældelokaliteter for nogle af arterne i gruppen.  



 
 

 

  

Skeand er foreslået tilføjet til udpegningsgrundlaget for F85. Der er derfor ikke 
officielle optællinger gennem NOVANA-programmet. Der er indmeldinger af ar-
terne på DOFbasen og arter.dk inden for 3 km fra 2007, 2010, 2016, 2018 og 
2019. Den nærmeste er ca. 800 m væk. Der er desuden indrapporteret 776 fund 
af skeand i Kalløgrå i F85 ca. 6 km mod vest med indrapporteringer fra hvert år 
mellem 1989 og 2021.  

Hvinand er på udpegningsgrundlaget for begge områder, men forslås fjernet fra 
F86. Fra 2004-09 er der hvert år observeret mellem 125 og 700 individer i F86 
og i F85 er der observeret mellem 237 og 1230. Der er ingen optællinger i basis-
analysen for 2022-2027 i F86 idet den foreslås fjernet fra udpegningsgrundlaget, 
men der er i F85 observeret mellem 5 og 4003 individer hvert år. Som det ses, 
har arten en fluktuerende forekomst formentlig delvist afhængig af hårdheden af 
vinteren.  

Taffeland er på udpegningsgrundlaget for F86. Fra 2010-2017 er der hvert år 
observeret mellem 11 og 325 individer i F86. Som det ses, har arten en fluktue-
rende forekomst formentlig delvist afhængig af hårdheden af vinteren.  

Troldand er på udpegningsgrundlaget for begge områder, men den er foreslået 
tilføjet til F85 hvorfor der ikke er NOVANA-optællinger for dette område. Fra 
2010-2017 er der hvert år observeret mellem 525 og 25.500 i F86. På arter.dk 
og DOFbasen fremgår det tydeligt at arten også er almindeligt fremkommende i 
F85 med 874 indrapporteringer i Kalløgrå alene. Som det ses, har arten en fluk-
tuerende forekomst formentlig delvist afhængig af hårdheden af vinteren. 

Toppet skallesluger er på udpegningsgrundlaget for F85. Fra 2010-2017 er 
der hvert år observeret mellem 0 og 1089 individer i F85. Som det ses, har ar-
ten en fluktuerende forekomst formentlig delvist afhængig af hårdheden af vin-
teren. 

Stor skallesluger er foreslået fjernet fra udpegningsgrundlaget for F85, derfor 
er der ikke NOVANA-tal for den nyeste periode i basisanalysen. Fra 2004-2009 
er der hvert år observeret mellem 25 og 115 individer i F85.  

Vurdering af påvirkning på ænder 

Da projektområdet generelt ligger langt fra de mest egnede fødesøgnings-, raste 
og fældepladser, og da anlægsarbejdet vil være af relativt kort varighed (7 må-
neder, hvor underboringen tager op til ca. 3 måneder, med arbejde i normal ar-
bejdstid) vurderes arterne ikke at blive påvirket af anlægsarbejdet.  

Som det blev vist i et studium af rastende troldænder i Store Kattinge Sø, faldt 
antallet af disse efter ankomst af forstyrrelse i form af lystfiskere (Madsen, 
2002). Store Kattinge sø er dog kun ca. 550 m på det bredeste punkt. Alle æn-
derne har derfor ikke mulighed for at fjerne sig tilstrækkeligt langt fra fiskerne. I 
Natura 2000-området, er der store vidder af åbent vand, som disse arter kan 
bruge til at fouragere på, selv hvis det umiddelbare nærområde for 



 

 

underboringen eller opgravningen af de eksisterende kabler ikke bruges i en til 
to måneder. Dette gælder for alle arterne i gruppen. 

Det vurderes at ænder kun påvirkes lokalt omkring nærområdet for arbejdsarea-
lerne og fuglebeskyttelsesområdet og tilstødende arealer byder som helhed fort-
sat på mange andre tilsvarende og egnede raste og fourageringområder. Samlet 
kan en væsentlig påvirkning på ænder derfor udelukkes.  

Gæs og svaner 
Disse to artsgrupper hører til andefugle (Anatidae) men modsat ænderne er de 
mindre knyttet til vandet. Især gæs og sangsvane går oftest på land for at fou-
ragere og om vinteren i Danmark gøres dette på åbne områder, inklusiv marker. 
Gæs og svaner fælder ligesom andre andefugle alle deres svingfjer på samme 
tid efter yngleperioden. Dette gør dem ude af stand til at flyve. Alt efter art, køn 
og individ kan den præcise timing svinge. Generelt vil det foregå mellem juni og 
september. I en kortere periode inden for dette tidsrum vil fuglene være mere 
sårbare overfor forstyrrelser. Området kan være en vigtig fældelokalitet for især 
knopsvane. Generelt bruger de dog området omkring Hyllekrog eller farvandet 
nord for Lolland som er mindre forstyrrede.  

Bramgås er foreslået tilføjet til udpegningsgrundlaget for F85 og der er derfor 
ikke lavet NOVANA-tællinger for arten i området. Arten er observeret i høje an-
tal i F85. Arten er desuden observeret på markerne på Lolland i 2008, 2014, 
2019 og 2021 (arter.dk og DOFbasen), hvorpå arbejdsarealerne skal anlægges.  

Grågås er på udpegningsgrundlaget for begge områder, men forslås tilføjet fra 
F86. I F85 er der observeret mellem 1668 og 5443 individer hvert år. I F86 er 
der observeret mellem 0 og 3650 individer hvert år. Som det ses, har arten en 
fluktuerende forekomst formentlig delvist afhængig af hårdheden af vinteren, 
men i F85 er antallet mere stabilt.  

Knopsvane er på udpegningsgrundlaget for begge områder. I F85 observeret 
mellem 71 og 13.682 individer hvert år (men kun med et enkelt år under 3000). 
I F86 er der observeret mellem 41 og 2339 individer hvert år. Som det ses, har 
arten en fluktuerende forekomst formentlig delvist afhængig af hårdheden af 
vinteren, men i F85 er antallet mere stabilt på nær det ene år. 

Sangsvane er på udpegningsgrundlaget for begge områder. I F85 observeret 
mellem 133 og 998 individer hvert år. I F86 er der observeret mellem 0 og 292 
individer hvert år. Som det ses, har arten en fluktuerende forekomst formentlig 
delvist afhængig af hårdheden af vinteren, men i F85 er antallet mere stabilt på 
nær det ene år. 



 
 

 

  

Da projektområdet generelt ikke ligger på de mest egnede fødesøgnings-, raste 
og fældepladser, og da anlægsarbejdet vil være af relativt kort varighed (7 
måneder, hvor underboringen tager op til ca. 3 måneder, med arbejde i normal 
arbejdstid) vurderes arterne ikke at blive påvirket af anlægsarbejdet. Bramgås, 
grågås og sangsvane går om vinteren alle på marker for at fouragere. I denne 
tid vil de kunne have behov for at udnytte markerne hvorpå arbejdsarealerne 
ligger. Der er dog store arealer med marker omkring dette samt langs bredden 
af Natura 2000-området som helhed. Anlæg af midlertidige arbejdsarealer og 
den fortrængende effekt dette har, vil altså kun have en minimal påvirkning på 
arterne.  

Vurdering af påvirkninger på gæs og svaner 
Det vurderes at gæs og svaner kun påvirkes lokalt omkring nærområdet for ar-
bejdsarealerne og fuglebeskyttelsesområdet og tilstødende arealer byder som 
helhed fortsat på mange andre tilsvarende og egnede raste og fourageringområ-
der. Samlet kan en væsentlig påvirkning på gæs og svaner derfor udelukkes. 

Blishøne 
Blishønen hører til vanhønsene og yngler om sommeren ofte i søer med rørskov, 
hvori de ofte laver deres rede, samt skjuler sig for rovdyr. Om vinteren søger de 
ofte til fjorde og lignende. Blishønen dykker efter føde på lavt vand eller til tider 
på tilstødende enge eller strandenge.  

Blishøne er på udpegningsgrundlaget for F85. Fra 2010-2017 er der hvert år ob-
serveret mellem 0 og 10.866 individer i F85. Som det ses, har arten en fluktue-
rende forekomst. 

Blishønen vurderes ikke at blive påvirket af projektet, idet området omkring pro-
jektet ikke er vurderes særligt værdifuldt for arten, og området har store arealer 
med lignende habitat. En væsentlig påvirkning af blishønen vurderes at kunne 
udelukkes.  

Terner 
Ternerne er stærkt knyttet til forekomster af vand, især havet. Hav,- fjord og 
dværgterne lever alle af fisk, krebsdyr og blæksprutter som de fanger fra vand-
overfladen med styrtdyk. Arterne har ofte reder i kolonier på holme eller øer, 
hvor de er i sikkerhed for landlevende rovdyr. Dværgternen yngler dog ofte på 
strande. Alle tre arter er på udpegningsgrundlaget for F85. Ingen af disse findes 
på udpegningsgrundlaget i F86. Modsat de ovenstående afsnit er ternerne på 
udpegningsgrundlaget som ynglefugle. Det nærmeste registrerede levested for 
en af ternerne (dværgterne) er omkring 6 km væk fra projektområdet (det nær-
meste for de to andre arter er ca. 8 km væk). Den største trussel mod arterne i 
F85 vurderes at være tilgroning af levesteder. Arterne vurderes generelt at have 
en stabil ynglepopulation på området.  

Havterne er på udpegningsgrundlaget for F85. Fra 2004-2019 er der de år hvor 
der er lavet undersøgelser observeret mellem 4 og 168 ynglepar i F85.  



 

 

Fjordterne er på udpegningsgrundlaget for F85. Fra 2004-2019 er der de år hvor 
der er lavet undersøgelser observeret mellem 0 og 38 ynglepar i F85. 

Dværgterne er på udpegningsgrundlaget for F85. Fra 2004-2019 er der de år 
hvor der er lavet undersøgelser observeret mellem 4 og 25 ynglepar i F85. 

Vurdering af påvirkning på terner 

Arterne vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af gennemførsel af projektet 
grundet den store afstand til deres levesteder. Derudover er arealet ikke vurde-
ret til at være særligt værdifuldt for arten, og Natura 2000-området har store 
arealer med lignende habitat. 

Rørhøg 
Rørhøgen er en rovfugl der generelt yngler i rørskov. Arten har dog et bredt valg 
i fødesøgningsområdet og søger føde i rørskov, over vandet i søer, over enge og 
over marker. Arten kan derfor potentielt udnytte de arealer der skal udlægges til 
arbejdsarealer i forbindelse med projektet. Det nærmeste areal udpeget til leve-
sted for rørhøg inden for Natura 2000-området ligger 2,5 km væk i Majbølle 
Vildtreservat.  

Rørhøg er på udpegningsgrundlaget for begge områder. I F85 er der observeret 
0 ynglepar i 2017 og 2 i 2019. I F86 er der observeret 0 ynglepar i 2019. På ar-
ter.dk er arten observeret i Majbølle Vildtreservat hvert år fra 1997-2020.  

Selvom rørhøgen kan udnytte landbrugsareal til fouragering, vil inddragelsen af 
marker til arbejdsarealer ikke påvirke arten væsentligt. Det skyldes at der er 
store arealer med landbrugsjord langs grænsen til hele Natura-2000 området og 
disse vil kunne bruges i den korte periode hvor arbejdsarealerne er til stede. Ar-
ten vil ellers ikke påvirkes da det nærmeste levested er ca. 2,5 km væk.  

Havørn 
Ifølge det oprindelige besigtigelsesnotat (Bilag B) er der fundet en havørnerede 
med to voksne individer tæt på ilandføringen, på Falster-siden (Figur 3-7). Der 
er desuden mange registrerede observationer i området, både som overfly-
vende, rastende og fouragerende (Dofbasen, 2021).  

Under den seneste besigtigelse (se Bilag F) og dialog med lodsejeren stod det 
klart at havørnereden er væltet i forbindelse med en storm i februar måned 
2022. Havørneparret er derefter flyttet til en anden af lokalområdets skovområ-
der, men frekventerer stadig ofte projektområdet. 

Havørn er på udpegningsgrundlaget for begge områder. For F85 både som træk-
gæst og ynglende og i F86 også i begge, men den foreslås fjernet som træk-
gæst. Der er i F85 observeret mellem 0 og 2 ynglende havørnepar ved optællin-
gerne, mens der i F86 de første år blev observeret et par mens der ved de sene-
ste tre optællinger er observeret 0. Som trækfugl er der observeret mellem 0 og 
8 individer i F85. 



 
 

 

  

Derudover er projektområdet ikke vurderet til at være særligt værdifuldt for ar-
ten, og Natura 2000-området har store arealer med lignende habitat. Det vurde-
res, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arten, da arten er 
mest sårbar for forstyrrelser i dens yngleperiode. Havørnes yngletid strækker sig 
således at æg lægges allerede i februar/marts og ungerne, 1-2 stk (i sjældnere 
tilfælde 3), forlader reden omkring første halvdel af juli. Da reden ikke længere 
findes i det skovområde, hvor anlægsarbejderne skal foregå, så vurderes an-
lægsprojektet ikke at udøve en væsentlig påvirkning på havørn, i Natura 2000-
området. 

Klyde 
Klyden forekommer først og fremmest ved lavvandede kyster og på strandenge 
(Naturbasen, 2021). Projektområdet vurderes ikke at være egnet habitat for kly-
der. Ved Majbølle Nor er der en lagune og tilstedeværelse af småøer, hvorfor 
dette også er det eneste kendte område i nærheden af projektområdet, hvor ar-
ten forekommer. Idet dette område er beliggende i en afstand af ca. 2,3 km fra 
projektområdet, samt at forstyrrelserne som følge af anlægsarbejdet er lokalt 
afgrænset, vurderes det at en væsentlig påvirkning af klyden kan udelukkes. 

Rørdrum 
Rørdrummen tilbringer stort set al sin tid inde i eller langs kanten af rørskov. 
Den lever af fisk og smådyr som den fanger fra sit skjul. Arten er umådelig svær 
at få at se, men i starten af ynglesæsonen kan man høre paukende ("syn-
gende") hanner fra rørskoven der udstøder en boom-lyd. 

Rørdrum tilføjes til udpegningsgrundlaget for område F85. Det nærmeste udpe-
gede levested for rørdrum er ca. 5,5 km væk nordvest for Kallø.  

Rørdrum vurderes ikke at blive påvirket af projektudførsel da det nærmeste 
kortlagte levested er langt væk. Projektområdet vurderes ikke at være værdi-
fuldt habitat for arten til hverken fouragering, rast eller som ynglehabitat.  

Rødrygget tornskade 
Tornskaden foretrækker terrestriske naturtyper (længere inde i landet) og pro-
jektområdet forventes derfor ikke at udgøre et foretrukket habitat. Derudover er 
arten kun i Danmark i perioden ca. maj-august/september.  

Rødrygget tornskade er på udpegningsgrundlaget for F86. Arten er på DOF ba-
sen og arter.dk observeret i Majbølle vildtreservat og nord for Nordskov som lig-
ger hhv. ca. 2,5 km og 1,3 km fra projektområdet. I 2019 blev der fundet 0 
ynglende tornskader i F86. 

På denne baggrund vurderes det, at en væsentlig påvirkning af den rødryggede 
tornskade kan udelukkes. Der er observeret et par i 2013 og 0 par i 2019. 



 

 

Øvrige Fuglebeskyttelsesområder 

Fugle på udpegningsgrundlaget i F82 og F83, vurderes ikke at blive påvirket ne-
gativt. Dette begrundes med projektområdets begrænsede støj, udbredelse og 
påvirkning på miljøet, samt det faktum at områderne ligger henholdsvis over 20 
og 15 km fra projektområdet.  

Konklusion på fugle 

Det vurderes at ingen fuglearter på udpegningsgrundlaget vil blive væsentligt 
påvirket af projektrealisering. Gæs, sangsvane og rørhøg kan bruge arealerne 
inden for projektområdet til fouragering, men det vurderes at disse ikke er vær-
difulde områder og at den fortrængende effekt vil have en uvæsentlig påvirkning 
idet Natura 2000-området og dets omgivelser indeholder flere lignende områder. 
Den generelle fortrængende effekt af støj og anlægsaktivitet fra projektområdet 
vurderes kun at have en minimal indflydelse på fuglene på udpegningsgrundla-
get, da Natura 2000-området indeholder flere lignende områder som kan udnyt-
tes i den korte periode forstyrrelsen står på. Havørn vurderes ikke at blive påvir-
ket, da anlægsarbejdet foretages uden for yngleperioden og fordi reden er flyttet 
til et andet skovområde. 

5.1.4 Bevaringsmålsætninger 
Generelt er det vurderet, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af 
udpegningsgrundlaget for nogen arter eller habitatnaturtyper. Samtidig medfø-
rer projektet ikke en forringelse eller reduktion i vigtige områder med som er 
vigtige levesteder for de forekommende dyrearter. Projektet vil derfor ikke for-
hindre opnåelse af gunstig bevaringsstatus for nogen af arterne (herunder fugle-
arter) eller habitatnaturtyperne. På den baggrund vurderes det ligeledes, at pro-
jektet ikke vil være til hinder for opnåelse af Natura 2000-områdets bevarings-
målsætninger.   



 
 

 

  

6 Kumulative virkninger 
Kabellægning af luftledningerne hvortil indeværende projekts kabler skal tilkob-
les, vil ske i tidsmæssig forlængelse af projektet. Dette vil dog foregå på land og 
flytte sig løbende langs strækningen, uden for Natura 2000 området. Arbejdet 
vil være sammenligneligt med øvrige kabellægningsprojekter og vurderes ikke i 
samspil med indeværende projekt, at medføre kumulative påvirkninger af mil-
jøet. 

Der er derudover ikke umiddelbart kendskab til andre projekter, som er sam-
menfaldende i tid eller areal for vedligeholdelsen af Guldborgsund Søkabel. Det 
vurderes derfor, at der ikke er andre projekter, som sammen med de potentielle 
miljøpåvirkninger fra anlægsarbejderne for vedligeholdelsen, kan medføre en 
kumulativ miljøpåvirkning. 

 

 



 

 

7 Sammenfatning og konklusion 
To ældre oliefyldte søkabler skal optages og erstattes af ét nyt kabel, som skal 
underbores Guldborgsund, som er en del af Natura 2000-område N173 Små-
landsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand 
(Miljøstyrelsen, 2020).  

Projektområdet 

Projektområdet findes indenfor Natura 2000-område N173 indeholdende 
habitatområdet H152 og fuglebeskyttelsesområderne F82, F83, F85 og F86. Det 
er et hovedelement i beskyttelsen af Natura 2000-områder, at myndighederne i 
deres administration og planlægning ikke må vedtage planer, projekter eller lig-
nende, der kan skade de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at 
bevare. Dette notat udgør en foreløbig vurdering (væsentlighedsvurdering) af 
om projektet kan påvirke Natura 2000 området væsentligt. 

Lavvandede bugte og vige 

Naturtyperne Lavvandede bugte og vige (1160) og Strandeng (1330) skal un-
derbores i alt 7 steder i længder mellem 1.100 og 1.200 m. Dybden forventes at 
være ca. 10-15 m under havbunden. Efter underboringerne er foretaget og de 
nye kabler er i idriftsat, demonteres og fjernes de eksisterende søkabler. Kab-
lerne tømmes for olie og bliver fjernet fra havbunden ved at blive gravet op af 
gravemaskine på bælter, eller amfibie-gravemaskine (<1 m vanddybde) og 
trukket ombord på et specialdesignet optagningsfartøj (>1 m vanddybde). Der 
skal ikke udføres egentlige ændringer af havbunden inden optagningen af sø-
kablerne. På land hvor kablerne graves op, hvilket omfatter områder med 
strandeng, vil de ligeledes blive frigravet med gravemaskine.  

Den direkte påvirkning af habitattypen forventes at være af meget begrænset 
omfang, med en direkte påvirkning på 0,0017 %. Det vil særligt være fasthæf-
tede og rodfæstede alger og søgræsser, samt den epi- og infauna der findes i 
området der potentielt kan blive påvirket af opgravningen. De fiskearter og hav-
pattedyr der findes i området, vil kunne nå at undslippe fra området inden de 
påvirkes. Det må formodes at de påvirkede arter vil kunne reetablere sig relativt 
hurtigt i området efter arbejdet er færdiggjort. Optagningen af oliekablet vil op-
hvirvle sediment til vandsøjlen, ligesom et blow-out vil gøre det. Flora, fisk, hav-
pattedyr, samt epi- og infauna der må være i områder hvor de forhøjede kon-
centrationer kortvarigt rammer forventes ikke at kunne blive påvirket. På denne 
baggrund forventes det ophvirvlede sediment ikke at have en væsentlig påvirk-
ning på nogen af de levende organismer der findes i området eller naturtypen 
som helhed.  

Tæt ved kysten, på begge sider af Sundet, hvor vanddybden er <1 m, forventes 
vegetationen at blive påvirket ved overkørsel eller opgravning. Det forventes at 
være her at påvirkningen på naturtypen er størst, på grund af den mere omfat-
tende opgravning. Det må formodes at arbejdet vil påvirke havbunden direkte, i 
et bælte på 6-10 meters bredde ud til vanddybder på ca. 1 meter. Derudover 
må det formodes at der bliver ophvirvlet sediment i minimum samme grad som 



 
 

 

  

på større dybder. Erfaringer fra tilsvarende gravearbejder til søs har dog vist at 
sedimentspredningen fra denne type graveaktiviteter er begrænset til et lokalt 
område omkring graveaktiviteten, muligvis på grund af den lavere vanddybde, 
samt de mindre strømforhold der findes her. 

Strandeng 

Påvirkning af strandeng tæt ved kysten, vil ske, da de gamle kabler fjernes ved 
hjælp af gravemaskine på bælter eller en amfibie-gravemaskine. Der vil være en 
direkte påvirkning af naturtypen på 0,0024 %. Idet der som følge af arbejdet 
ikke kommer til at være en varig påvirkning fra f.eks. større permanente over-
jordiske anlæg, vurderes området inden for få år at have reetableret sig selv. 
Rørskoven er ikke en af de sjældne naturtyper langs de danske kyster, og det 
vurderes ikke, at denne begrænsede og midlertidige påvirkning vil medføre va-
rige effekter, eller påvirke de arter som er afhængige heraf i væsentlig grad, 
idet der fortsat vil være store urørte områder på begge sider af anlægsarbejdet. 

Øvrige naturtyper 

Øvrige naturtyper er ikke sårbare over for projektets potentielle påvirkning 
grundet de potentielle påvirkningers omfang og karakter sammen med naturty-
perne placering ift. projektet. Nærmeste øvrige naturtype er rev som ligger ca. 4 
km væk fra projektområdet. 

Bilag II arter 

Projektområdets afstand til bilag II arter, betyder, når der tages højde for arter-
nes mobilitet, at skæv vindelsnegl, sumpvindelsnegl og eremit kan udelukkes at 
blive påvirket som følge af projektet. Det skyldes at projektområdet består af 
dyrket mark eller strandeng og uden gamle døde træer og vurderes ikke at 
kunne indeholde mulige levesteder for disse arter. De øvrige arter, som tæller 
stor vandsalamander, dam- bredøret flagermus, spættet sæl, gråsæl og marsvin 
er tilstrækkeligt mobile, eller må forventes at have et faktisk udbredelsesområde 
som er væsentligt større, og derfor forventes de ikke at blive påvirket af projek-
tet. 

Fugle 

Påvirkninger på bilag I-fuglearter i de fire fuglebeskyttelsesområder vurderes at 
kunne udelukkes, idet arbejderne hovedsageligt foregår på land uden for fugle-
beskyttelsesområderne og afstanden til de støjende anlægsarbejder må medføre 
begrænset påvirkning af opholdsområder for fugle på vandet og ved bredden. 

Det vurderes ikke at nogen fuglearter på udpegningsgrundlaget vil blive væsent-
ligt påvirket af projektrealisering. Gæs, sangsvane og rørhøg kan bruge area-
lerne inden for projektområdet til fouragering, men det vurderes at disse ikke er 
værdifulde områder og at den fortrængende effekt vil have en uvæsentlig på-
virkning idet Natura 2000-området og dets omgivelser indeholder flere lignende 



 

 

områder. Den generelle fortrængende effekt af støj og anlægsaktivitet fra pro-
jektområdet vurderes kun at have en minimal indflydelse på fuglene på udpeg-
ningsgrundlaget, da Natura 2000-området indeholder flere lignende områder 
som kan udnyttes i den korte periode forstyrrelsen står på. Havørn vurderes 
ikke at blive påvirket, da anlægsarbejdet foretages uden for yngleperioden og 
fordi der ikke fældes træer inden for 100 m af redetræet. 

Underboring, blow-out og demontering af kabler 

De identificerede mulige miljøpåvirkninger fra blow-outs fra etableringen af de 
nye kabler vurderes at være af yderst begrænset og lokalt omfang. Dertil kom-
mer, at sandsynligheden for blow-outs er lille. På baggrund af dette vurderes en 
væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget som følge af blow-outs at kunne 
udelukkes. 

Demonteringsarbejdet af det eksisterende oliefladkabel vurderes at ske så skån-
somt som muligt. Kørsel med speciel designet gravemaskine for at mindske på-
virkning i den kystnære del medfører, at området efter endt arbejde hurtigt vil 
kunne reetablere sig selv.  

Oliefladkablerne vil efter tømning for olie blive fjernet fra havbunden ved at blive 
trukket ombord på et specialdesignet optagningsfartøj. Der vil på optagningsfar-
tøjet være en beredskabsplan for oliespild og udstyr, der skal forhindre/opsamle 
offshore udslip af restolie, hvis søkablet skulle blive beskadiget under optagnin-
gen. På trods af oliens egenskaber, der betyder at den vil være til stede i hav-
miljøet i lang tid inden den eventuelt ender på land, vurderes det at der er tale 
om en så lille mængde olie der potentielt kan spildes over et stort areal, at den 
ikke vil påvirke fiske- og fugleliv i området mærkbart. Hvis kabelenderne er 
dækket af sediment i løbet af størstedelen af optrækningsarbejdet, vil den stør-
ste påvirkning af havvandsmiljøet dermed komme når kablet trækkes det sidste 
stykke fra havbund til havoverflade. Olien der potentielt kan nå at spildes di-
rekte i havvandet, vurderes derfor som værende væsentligt mindre end den 
samlede mængde på 55 liter olie. Da olien er farveløs og dermed ikke kan ses, 
anbefales det at udlægge inddæmningsflydespærre omkring skibets optræk-
ningspunkt, hvis der skulle ske oliespild. 

Additiver som tilsættes boremudderet kan indeholde miljøfremmede stoffer. I 
projektet vil der kun bruges additiver der er accepterede af Miljøstyrelsen. Når 
en entreprenør er fundet, vil det vurderes hvilke produkter der kan bruges i hen-
hold til Miljøministeriets godkendelse. Således vil der ikke bruges additiver som 
kan have en væsentlig effekt på naturtypen eller den økologiske tilstand.  

Støj som følge af anlægsaktiviteter vurderes ikke at kunne medføre en væsent-
lig påvirkning på ynglende eller rastende fugle inden for Fuglebeskyttelsesområ-
derne. Dette skyldes den forholdsvis store afstand fra projektområdet til yngle-
områderne og forholdsvis begrænsede støjudbredelse. Der vil være andre eg-
nede fødesøgnings- og rasteområder inden for Natura 2000-området, i perioden 
mens anlægsarbejdet pågår. Støj vil også potentielt kunne påvirke marsvin. 
Marsvin bevæger sig dog over så store afstande at de uden problemer vil kunne 



 
 

 

  

bevæge sig væk fra en lokal og tidsbegrænset forhøjet støjpåvirkning, som dette 
projekt giver anledning til. 

Projektet medfører ikke en reduktion i areal eller kvalitet af habitatnaturtyper el-
ler levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde H152 eller 
en reduktion i areal eller kvalitet af levesteder for fuglearter på udpegnings-
grundlaget for Fuglebeskyttelsesområderne F82, F83, F85 og F86, og påvirker 
heller ikke bestande af disse arter. På den baggrund vurderes det, at projektet 
ikke hindrer opfyldelse af bevaringsmålsætningerne. Natura 2000-områdets in-
tegritet vil ikke blive påvirket/skadet.  

I projektets driftsfase vil der ikke være aktiviteter eller ændringer i arealanven-
delsen i nærheden af Natura 2000-områder. Kablerne vil ligge under jorden i ca. 
1,5 meters dybde på land og meget dybere under sundet (10-15 meter med af-
tagende dybde mod land). 

Endelig er det vurderet, at projektet ikke vil forhindre, at vandområdeplanens 
målsætninger om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand kan opfyldes. 
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Bilag A - Eksisterende data om bundforhold 



 
 

 

  

Bilag B - Besigtigelse af området 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 



 

 

Bilag C - Sedimentspredning ved optagning af kabel 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag D - produktbeskrivelse for Indopol H7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

Bilag E – Notat vedr. FloaTEM 
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