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1. Ikke-teknisk resumé 

Tekst findes i særskilt dokument. 

2. Indledning 

Denne rapport beskriver miljøkonsekvenserne af landanlægget for Vesterhav Nord Havmøllepark. Vesterhav Nord 

Havmøllepark har en kapacitet på 176 MW og skal producere grøn strøm svarende til ca. 180.000 husholdningers år-

lige elforbrug. Projektet er et konkret resultat af Folketingets energi-politiske aftale af 22. marts 2012, der skal sikre, at 

en stadig større del af energiforbruget i Danmark fremover kan dækkes af vedvarende energi. Samtidig er projektet 

vigtigt i forhold til at sikre forsyningssikkerheden i Danmark.  

Vattenfall er bygherre for tilslutning af søkabler til landkabler på stranden ved Vejlby Klit syd for Harboøre og etable-

ring af ca. 5 km 66 kV kabel frem til en ny station ved Engbjerg. På højspændingsstationen ved Engbjerg er Vattenfall 

bygherre for de dele på 66kV spændingsniveau, som sikrer, at strømmen fra havmølleparken kan sendes videre i det 

danske el-distributionsnet. Herudover er Vattenfall bygherre for et radaranlæg på Normarkvej, som styrer topmarke-

ringslysene på havvindmøllerne. Energinet er bygherre for etablering af en ny kystnær højspændingsstation ved Eng-

bjerg med transformatorer samt et ca. 35 km langt 150 kV kabel herfra til en eksisterende højspændingsstation ved 

Idomlund. Station Idomlund udvides med 0,5 ha mod vest, og der installeres nye komponenter både inden for den 

eksisterende stationsareal og i den nye udvidelse. Landanlægget ligger i Lemvig Kommune, Struer Kommune og Hol-

stebro Kommune.  

Miljøvurderingen af projektet har delt myndighedskompetence, idet Energistyrelsen er myndighed for aktiviteter på 

havet, mens Miljøstyrelsen er myndighed for aktiviteter på land. Miljøstyrelsen skal meddele den endelige tilladelse jf. § 

25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsloven) til landanlægget. 

Energistyrelsen meddelte den 14. december 2020 tilladelse jf. § 25 i lov om fremme af vedvarende energi til etablering 

af selve havmølleparken, herunder det interne kabelnet på havet samt søkablerne, der fører strømmen ind til land.  

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA, nu Miljøstyrelsen) meddelte den 18. januar 2017 tilladelse til etable-

ring af landanlægget. SVANAs VVM-tilladelse blev imidlertid påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Idet kla-

gerne ikke havde opsættende virkning, valgte Vattenfall og Energinet at igangsætte anlægsarbejdet. Langt det meste 

af landanlægget blev således anlagt i perioden 2018 til 2020. 

Den 16. juni 2021 ophævede og hjemviste Miljø- og Fødevareklagenævnet VVM-tilladelsen til fornyet behandling hos 

Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen besluttede at igangsætte en ny miljøvurderingsproces med henblik på en retlig lovliggø-

relse af projektet, hvorfor nærværende miljøkonsekvensrapport er udarbejdet. 
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3. Afgrænsning og lovgrundlag 

Landanlægget for Vesterhav Nord Havmøllepark er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM) (Miljøministeriet, 2021). Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Det planmæs-

sige grundlag for landanlægget for Vesterhav Nord Havmøllepark findes i et landsplandirektiv: ”Bekendtgørelse om 

landsplandirektiv for højspændingsstation ved Klinkby, Lemvig Kommune”, der blev vedtaget den 12. april 2018. 

 

Energinet og Vattenfall har med hjælp fra NIRAS udarbejdet denne miljøkonsekvensrapport for projektet, der skal 

danne grundlag for Miljøstyrelsens udstedelse af en ny tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25. Rapporten indehol-

der de oplysninger, som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 7, og beskriver det konkrete projekt og de forventede 

miljømæssige konsekvenser ved anlæg og drift af kabelanlæg, Station Engbjerg, Station Idomlund og radaranlæg.  

 

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet som følge af en genbehandling af sagen som kort beskrevet ovenfor. Beskri-

velser og vurdering gennemføres således for et projekt, hvor størsteparten af projektet allerede er anlagt. At projektet 

er realiseret betyder dog ikke, at de vurderinger, der skal foretages som led i genbehandling af projektet, adskiller sig 

fra en normal miljøvurderingsproces. Dog vil miljøkonsekvensvurderingerne ikke kun være begrænset til anlæggets 

fremtidige indvirkninger på miljøet, men omfatter også de indvirkninger på miljøet, der har været siden anlæggets 

opførelse. 

 

3.1 Afgrænsning 
Forud for Vattenfall og Energinets udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten har Miljøstyrelsen afgrænset indholdet i 

miljøkonsekvensrapporten i en afgrænsningsudtalelse af 13. juli 2022 (Miljøstyrelsen, 2022). Miljøkonsekvensrapporten 

omfatter således kun de emner, der skal indgå jævnfør afgrænsningsudtalelsen fra Miljøstyrelsen.  

 

Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse er fastlagt på baggrund af materialet til idefasen fremlagt af de to bygherrer, 

samt de bemærkninger, som indkom i 1. offentlighedsfase (idéfasen). 

 

Følgende miljøemner vurderes af Miljøstyrelsen til ikke at blive væsentligt påvirket af anlægsprojektet og skal derfor 

ikke indgå i miljøkonsekvensrapporten:  

 

• Vibrationer 

• Magnetfelter 

• Luft og lugt 

• Lys 

• Trafik og transport 

• Tryghed, herunder risiko for større ulykker og katastrofer 

• Friluftsliv og rekreativ værdi 

• Råstoffer / råstofindvinding 

• Luftforurening 

• Klima og energi 

• Risiko for større ulykker og katastrofer 

• Materielle goder 

• Infrastruktur og bebyggelse 

• Ressourcer 

• Affald 

• Kulturarv og arkæologi. 

• Støj i anlægsfasen 

• Landskab og visuelle forhold i anlægsfasen. 
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Samlet set betyder det, at følgende miljøemner behandles i miljøkonsekvensrapporten. For nogle miljøemner er del-

emner grænset ud. Hvilke delemner fremgår af det konkrete kapitel. 

 

• Terrestriske og marine Natura 2000-områder i både anlægsfasen og driftsfasen 

• Beskyttet natur i både anlægsfasen og driftsfasen 

• Bilag IV-arter i både anlægsfasen og driftsfasen 

• Overfladevand i både anlægsfasen og driftsfasen 

• Jord og grundvand i både anlægsfasen og driftsfasen 

• Landskab og visuelle forhold i driftsfasen 

• Støj i driftsfasen 

• Kumulative påvirkninger i både anlægsfasen og driftsfasen 

 

De miljøemner, der er medtaget i miljøkonsekvensrapporten, er opdelt på den måde som fremgår ovenfor, hvilket er 

lidt anderledes, end hvad der fremgår i Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse. Således er der lavet et afsnit om be-

skyttet natur, hvor der vurderes i forhold til § 3-beskyttet natur, skov og levende hegn, kommunalt udpegede natur-

beskyttelsesinteresser og fredede og rødlistede arter. Overfladevand og grundvand er skilt i to separate kapitler, og 

jord og jordforurening er behandlet under grundvand, idet jord og jordforurening kun skal vurderes i forhold til en 

mulig påvirkning fra det boremudder, som anvendes ved styret underboring. Affald i anlægsfasen er behandlet under 

jord og grundvand, da der kun skal vurderes i forhold til en mulig påvirkning ved udbringning af boremudder på 

landbrugsarealer.  

 

For hvert miljøemne beskrives lovgrundlag, metode, eksisterende forhold, påvirkning i anlægsfasen, påvirkning i drifts-

fasen (hvis relevant), afværgeforanstaltninger og konklusion. I kapitlet omhandlende Natura 2000, foretages alene væ-

sentlighedsvurderinger, da det vurderes, at væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder kan udelukkes. Ligeledes er 

strukturen anderledes i kapitel om bilag IV-arter, idet der for hver enkelt, relevant bilag IV-art er en beskrivelse af eksi-

sterende forhold, en vurdering af påvirkning af bilag-IV arten i både anlægsfase og driftsfase samt afværgeforanstalt-

ninger. Metode og konklusion er beskrevet på tværs af alle arter.   

 

3.2 Offentlighedsfaser 
Der blev gennemført en idéfase (1. offentlighedsfase) i perioden fra 25. februar til 18. marts 2022. Der indkom et hø-

ringssvar. I Tabel 3.1 fremgår høringssvaret samt Miljøstyrelsens bemærkning.  

 

2. offentlighedsfase gennemføres i perioden 23. januar 2023 til 20. marts 2023. Her kan alle interesserede komme 

med forslag og bemærkninger til indholdet i miljøkonsekvensrapporten og det øvrige offentliggjorte materiale og ind-

sende høringssvar til Miljøstyrelsen. Under hensyntagen til de indkomne høringssvar vurderer Miljøstyrelsen efterføl-

gende om der kan udstedes § 25 tilladelse til projektet.  

Tabel 3.1 Det indkomne høringssvar og dets inddragelse i miljøvurderingsprocessen (Miljøstyrelsen, 2022). 

Emner for høringssvar Bemærkninger 

Natur og landskab  
 

Høringssvar fra Holstebro Kommune 

 

Holstebro Kommune gør opmærksom på kommunens vedtagne Kom-

muneplan for 2021. Den rummer det nye Grønne Danmarkskort, der 

strækker sig hen over den anlagte ledning to steder (Storå og Ørbæk 

nord for Storå). Arealer ved Storå og Ørbæk er udpeget som bevarings-

værdigt landskab, naturbeskyttelsesområde, økologiske forbindelser og 

indgår i et større sammenhængende landskab.  
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Emner for høringssvar Bemærkninger 

Den potentielle påvirkning fra kabelanlægget bliver belyst i Miljøkonse-

kvensrapporten.   

4. Metode 

Vurderingerne af projektets indvirkning på miljøet er udført for anlægsfasen og driftsfasen og medtager de indvirknin-

ger på miljøet, der har været siden anlægsprojektets gennemførelse i 2018-2020. 

For at sikre at miljøkonsekvensrapporten belyser alle miljøkonsekvenser af projektet, både de, som er sket, og de, som 

vil ske, er alle vurderinger foretaget i forhold til referencescenariet, som er det scenarie, hvor anlægget ikke er etable-

ret. Da dette anlæg er etableret i 2018-2020, vurderes der også for, om der er sket påvirkninger siden anlægsarbejdet 

og frem til nu. Det vil sige, at der både vurderes ud fra eksisterende forhold, dengang anlægget blev etableret samt 

en fremskrivning/udviklingen i referencescenariet, hvor nyere data for eksisterende forhold inddrages.  

Vurderingen af påvirkningerne på miljøet gennemføres i henhold til miljøvurderingslovens regler og det tilhørende 

danske lov- og regelgrundlag og er baseret på kvalitative og kvantitative oplysninger. Vurdering af projektets påvirk-

ning på Natura 2000-områder, bilag IV-arter, overfladevand og grundvand, gennemføres med baggrund i det gæl-

dende lovgrundlag og de specifikke metoder og terminologier, der skal anvendes i henhold hertil. Disse er beskrevet i 

de enkelte fagkapitler. For miljøemner som jord og støj tages der udgangspunkt i gældende kvalitetskriterier og 

grænseværdier. Hvis disse er overholdt, vurderes der ikke at være væsentlige påvirkninger. For øvrige miljøemner, 

som beskyttet natur og landskab samt visuelle forhold, er der anvendt en vurderingsmetode, som sikrer, at vurdering 

af miljøpåvirkningerne er baseret på ensartede termer for at øge gennemsigtigheden af de udførte miljøvurderinger. 

Påvirkninger vurderes ud fra en række kriterier og kan være: 

• Ingen / ubetydelig påvirkning: Påvirkninger som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden 

langtidseffekt og helt uden irreversible effekter.  

• Mindre påvirkning: Påvirkninger uden væsentlige konsekvenser, som vil være af mindre omfang eller varighed 

eller som vil berøre et begrænset område (lokalt) uden særlige interesser, og som ikke vil medføre irreversible 

effekter.  

• Moderat påvirkning: Påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller langvarig karakter, sker med til-

bagevendende hyppighed eller er relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible, men helt lokale ska-

der. Afværgeforanstaltninger kan overvejes. 

• Væsentlig påvirkning: Påvirkninger, som har stort omfang og/eller langvarig karakter, er hyppigt forekom-

mende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for irreversible skader i betydeligt omfang. Afværgeforan-

staltninger skal overvejes. 

Varigheden af en påvirkning, størrelsen af det påvirkede område samt, om der er tale om væsentlige interesser, vur-

deres individuelt for hvert miljøemne. Påvirkningen beskrives i tekst samt i muligt omfang via illustrationer, kort m.v. 

For de miljøemner, hvor der vurderes at være en moderat eller væsentlig påvirkning, beskrives det, hvordan påvirk-

ningen kan undgås, forebygges eller begrænses, og om muligt neutraliseres ved at justere på projektet. I den vurde-

ringsproces, der blev gennemført forud for VVM-tilladelsen i 2017, blev det afdækket, hvilke miljøkonsekvenser for-

skellige placeringer af kabelanlægget ville have, og hvilke afværgeforanstaltninger forskellige placeringer ville medføre 
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behov for. I forbindelse med denne miljøkonsekvensvurdering er anlægget allerede etableret, hvilket begrænser juste-

ringsmulighederne. Hvis det ikke er muligt at tilpasse projektet, således at en væsentlig påvirkning kan undgås, vil der 

blive gennemført afværgeforanstaltninger. For moderate påvirkninger overvejes, om afværgeforanstaltninger kan re-

ducere påvirkningen. For hvert miljøemne opsamles vurderingerne i en konklusion sidst i kapitlerne.  

For afværgeforanstaltninger beskrives omfang og type i overensstemmelse med gældende vejledninger. Afværgefor-

anstaltningerne skal, i videst muligt omfang, begrænse eller neutralisere de afledte negative, miljømæssige konse-

kvenser af etablering og drift af landanlægget for Vesterhav Nord Havmøllepark.  

 

4.1 Referencescenarie 
Referencescenariet er jf. miljøvurderingsloven udtryk for en beskrivelse af de relevante aspekter af den aktuelle miljø-

status (referencescenariet) og en kort beskrivelse af den sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres (0-

alternativet). Derved gives mulighed for en vurdering, som baseret på et sammenligningsgrundlag afdækker, hvilke 

påvirkninger et projekt medfører.  

Da projektet blev etablereret i perioden 2018-2020, skete det på baggrund af en gyldig VVM-tilladelse fra 2017, som 

sidenhen blev ophævet i juni 2021. Projektet er dermed allerede eksisterende, og det er derfor ikke en reel mulighed, 

at anlægget ikke etableres. Der indgår derfor ikke et 0-alternativ i miljøkonsekvensrapporten. 
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5. Projektbeskrivelse 

5.1 Kabelanlæg 

I forbindelse med projektet etableres 40 km kabelanlæg fra stranden ved Vejlby Klit til Station Idomlund. I dette afsnit 

beskrives tekniske karakteristika for kabelanlægget samt de metoder, som anvendes i anlægsfasen.  

5.1.1 Kabelanlægget 

Et kabelanlæg karakteriseres ved: 

 

• Spændingsniveauet 

• Antallet af kabelsystemer og højspændingskabler 

• Lysledere 

• Jordledere 

• Forlægningsmønsteret, der er et udtryk for, hvordan højspændingskablerne placeres i kabelgraven 

• Kabelmaterialer og kabellængder 

• Bredde af arbejdsbæltet langs kabelanlægget i anlægsfasen og bredde af servitutbæltet i driftsfasen. 

 

 

 

Figur 5.1: Kabeltromle anbragt i udstyr klar til udtrækning 

 

Kabelsystemet ligger i en kabelgrav: 

 

• Fra kysten og frem til Station Engbjerg er der to 66 kV kabelsystemer. Hvert system ligger i en separat ka-

belgrav. Afstanden fra kysten til Station Engbjerg er ca. 5 km. 

• Fra Station Engbjerg og frem til Station Idomlund er der ét 150 kV kabelsystem som ligger i en kabelgrav. 

Afstanden fra Station Engbjerg til Station Idomlund er ca. 35 km. 
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Et kabelsystem består af: 

 

• 3 stk. en-leder kabler lagt i flad forlægning med op til 400 mm afstand mellem de enkelte kabelledere 

• 1-3 tomrør til trækning af lyslederkabel til kommunikation og eventuelt temperaturmålinger. 

• 1 jordlederkabel af kobber. Et jordlederkabel beskytter systemet mod lynnedslag.  

 

 

Figur 5.2 Illustration af gravekasse (Kilde til illustration: https://regr.dk/gravekasser/) 

 

 

Tekniske data for kabelsystemerne fremgår af Tabel 5.1. 

Tabel 5.1: Tekniske data for kabelsystemerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højspændingskablerne leveres fra fabrikken som enkeltledere på tromler. Hver kabeltromle indeholder en kabel-

længde på 1.000-1.500 meter og har en vægt på op til ca. 20 tons. Hvis det antages, at en kabeltromle rummer 

 

1 Jævnstrøm er elektrisk strøm, der altid løber i samme retning. Modsat vekselstrøm, hvor strømmens retning hyppigt vendes. Jævnstrøm i form af 

HVDC (High Voltage Direct Current) anvendes i dag næsten udelukkende til at forbinde vekselstrømssystemer, der ikke svinger i takt samt ved 

havkrydsninger. 

Beskrivelse 150 kV 66 kV 

  Jævnstrøm / vekselstrøm1 Vekselstrøm Vekselstrøm 

Spændingsniveau (kV) 150 kV 66 kV 

Kabelsystemer 1 stk. 2 stk. 

Højspændingskabler 3 stk. 6 stk. 

Lysleder 1 stk. 2 stk. 

Jordleder 1 stk. 2 stk. 

Kabelmateriale Aluminiumleder med XLPE-isolation Aluminiumleder med XLPE-isolation 

Kabellængde 1.000-1.500 meter 1.000-1.500 meter 

https://regr.dk/gravekasser/
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1.000 meter kabel, skal der i alt anvendes 135 kabeltromler til at nedlægge 6 kabler over en strækning på 5 km (66 

kV) og 3 kabler over en strækning på 35 km (150 kV). Hvis kabeltromlerne rummer 1.500 meter kabel, skal der an-

vendes 90 kabeltromler.  

 

Et typisk 150 kV højspændingskabel er opbygget som angivet på Figur 5.3. 

 

 

Figur 5.3: Typisk opbygning af et 150 kV højspændingskabel. 

Kablets bestanddele:  

• Leder, aluminium eller kobber. 

• Halvledende skærm, der er med til at styre det elektriske felt i kablet. 

• Isolation, XLPE "cross linked Polyethylene". 

• Halvledende skærm for styring af det elektriske felt i kablet. 

• Kabelskærm af kobber- eller aluminiumstråde og/eller aluminiumsfolie. 

• Metalkappe, der sikrer radial vandtæthed. 

• Yderkappe, HOPE ”high density polyethylene”. 

 

Hvert kabel består af en aluminiumsleder omgivet af et trippelekstruderet isolerende plastmateriale. Herefter er der 

lagt en skærm omgivet af et lag af vandstoppende bånd på hver side. Som en sikring mod vandgennemtrængning 

er der lagt en aluminiumsfolie. Den yderste kappe er i polyethylen og fungerer som mekanisk beskyttelse. 

 

Hvis kablet pga. skade eller af anden årsag skal erstattes, er der ingen forureningsmæssig risiko ved evt. brud og 

senere skrotning, idet der i XLPE-kabler anvendes faste materialer som plast og metaller og ikke flydende materialer, 

som ved eksempelvis olieisolerede kabler. Dette betyder, at ved skrotning af XLPE isolerede kabler følges den nor-

male procedure for sortering og granulering hos en oparbejdningsanstalt. 

5.1.1.1 Kabelmuffer 

Kabellængderne på 1.000-1.500 meter skal samles til et sammenhængende kabel, hvilket sker i muffer. Samlingen af 

kablerne med muffer giver ikke anledning til installationer over terræn, da muffen nedgraves ca. 1,8 meter under ter-

ræn og hviler på en støbt betonplade. I forbindelse med kabelmuffer er det nødvendigt at installere linkbokse.  

5.1.1.2 Linkbokse  

Linkbokse (Figur 5.4) indeholder udstyr til jording af kabelskærmene og tilhørende overspændingsafledere. For at 

kunne efterse disse linkbokse, er de på 150 kV strækningen placeret i nedgravede brøndringe, som er lukket af med et 

brønddæksel. De øverste ca. 30 cm af brøndringen samt brønddæksel er synligt over jorden. På 66 kV strækningen er 
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linkbokse nedgravet direkte i jorden, placeret ved hvert af de to kabler og ikke synlige over terræn. Linkbokse er pla-

ceret ved muffer og derfor med afstand som en kabellængde, 1.000 – 1.500 meter. 

 

Figur 5.4: Eksempel på linkboks, der er nedgravet direkte i jorden. Brugt på 66 kV kabelstrækningen. 

5.1.1.3 Lyslederkabler 

Lyslederkabler ligger i samme kabelgrav som højspændingskablerne. Der er behov for at etablere brønde til lysleder-

kabler for hver 6-7 km. Brøndene er af samme type som beskrevet ovenfor under linkbokse. 

5.1.1.4 Servitutbælte  

Omkring kabelanlægget tinglyses et servitutbælte (også kaldet deklarationsbælte).  

På de fem km fra ilandføringspunktet ved Vejlby Klit og til Station Engbjerg er servitutbæltet på 16 meter. På de 35 km 

fra Station Engbjerg til Station Idomlund er servitutbæltet på 7 meter. Den enkelte lodsejer modtager økonomisk 

kompensation for de anvendelsesbegrænsninger, som servitutbæltet medfører. Formålet med servitutten er at be-

skytte det tekniske anlæg i jordkabelanlæggets levetid.  

I servitutbæltet må der ikke opføres bebyggelse eller etableres beplantning med dybdegående rødder. Ordinær land-

brugsmæssig dyrkningsaktivitet kan udføres, men andre aktiviteter, herunder grubning, må kun iværksættes efter af-

tale med ledningsejer. 

5.1.1.5 Markeringsstandere 

Langs kabelanlægget er der placeret orange markeringsstandere, som er ca. 1,20 meter høje, med en indbyrdes af-

stand på 20-700 meter alt efter konkret behov.  
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5.1.2 Aktiviteter i anlægsfasen 

5.1.2.1 Kabelstrækningen  

Den ca. 40 km lange kabelstrækning starter ved ilandføringspunktet på stranden ved Vejlby Klit, nord for Vejlby. Her-

fra føres kablet til en ny kabelstation ved Engbjerg og videre syd om Klosterhede Plantage mod Holstebro til Station 

Idomlund.  

Størstedelen af kabelstrækningen forløber over dyrkede arealer, hvor anlægsmetoden gravekasse er anvendt til at 

nedgrave kablet. Ved passage af områder, hvor nedgravning er uhensigtsmæssig eller umulig, er kablet installeret ved 

styret underboring.  

Kabelanlægget og det dertilhørende arbejdsbælte krydser 14 § 3-beskttede naturtyper (eksklusiv § 3-vandløb), Lemvig 

Kommune meddelte henholdsvis den 20. juni 2017 og 7. marts 2018 og Holstebro Kommune den 9. maj 2018 dispen-

sationen fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af kabelanlæg ved underboring og gravet kabelrende i beskyttet 

natur. De tre dispensationer dækker forskellige geografiske områder.  

Anlægsarbejdet på strækningen mellem Station Engbjerg og Station Idomlund varer ca. 6 måneder og skete i perio-

den fra 12. juni til 5. november 2019. Anlægsarbejdet på strækningen fra kysten ved Vejlby Klit til Station Engbjerg, 

varer ca. 9 måneder og skete i perioden fra 1. maj 2019 til 17. januar 2020.  

5.1.2.2 Nedgravning af kabler 

På de 5 km mellem stranden nord for Vejlby Klit og Station Engbjerg, hvor der er to kabelsystemer, er arbejdsbæltet 

20 meter bredt i anlægsfasen. På de resterende 35 km fra Station Engbjerg til Station Idomlund, hvor der er ét kabel-

system, er arbejdsbæltet 18 meter bredt (Figur 5.5). 
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Figur 5.5: Skitse over anlægsfasen. Øverst for et 66 kV kabelanlæg med to kabelrender og et arbejdsbælte på 20 meter og nederst for 

et 150 kV kabelanlæg med en kabelrende og et arbejdsbælte på 18 meter. 

 

Kabelnedlægning udføres ved brug af gravekasse på hele strækningen, undtagen ved underboringer. En gravekasse 

består af to dele. I den forreste del føres højspændingskabler og lyslederrør ned i kabelgraven og styres på plads, så 

højspændingskabler og lyslederrør placeres med den ønskede indbyrdes afstand. Den bagerste del består overordnet 

set af en sandkasse, der sikrer, at den krævede sandopfyldning omkring højspændingskabler og lyslederrør opnås. 

Billederne på Figur 5.6 viser eksempler på anvendelse af gravekasse til kabellægning.  
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Figur 5.6: Kabelnedlægning med gravekasse 

 

5.1.2.3 Arbejdsgang 

Først udlægges jernkøreplader, hvorefter muldlaget afrømmes i kabelgraven. Jf. Figur 5.5 afrømmes 2x1 meter på 

strækningen med 66 kV kabel og 1x2,7 meter på strækningen med 150 kV kabel. Ved muffegrave afrømmes i større 

bredde. Kablerne udrulles mellem kørevejen og det afrømmede muldlag. Selve kabelgraven udgraves herefter i 4-5 

meters stræk med profilskovl, der løbende placerer råjorden langs muldjorden for at sikre, at råjord og muldjord ikke 

sammenblandes. Efterfølgende trækkes gravekassen gennem 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 råjorden løbende tilbage i kabelgraven samtidig med, at kabelgraven 

komprimeres ved tryk fra gravemaskinens larvebånd. Afslutningsvis udlægges den afrømmede muldjord, og hele 

arbejdsarealet retableres ved harvning. Evt. overskudsjord fordeles ud over arbejdsarealet. Der er således ca. 10 meter 

åben kabelgrav ad gangen, som løbende tildækkes. Kabelgraven står åben i 2-3 timer.  

 

En kabelgrav består af et ca. 10 cm dybt lag af komprimeret bakkesand i bunden, hvorpå kablet udtrækkes. Når kabler 

og lyslederrør er placeret i kabelgraven, dækkes de med 20 cm komprimeret bakkesand. Over de 20 cm sand lægges 

et kraftigt rødt dækbånd i plast til mekanisk beskyttelse af kablet. Omkring 75 cm under jordoverfladen lægges et 

advarselsnet. Både dækbånd og advarselsnet er forsynet med tekst, som angiver ejerskab af kabler, kontakt-

oplysninger m.v. 

 

Bakkesandet indeholder forskellige kornstørrelser for at give en god komprimering og ensartet varmeafledning fra 

kablerne. Det er blandt andet evnen til at afgive varme til omgivelserne, der bestemmer kabelanlæggets evne til at 

overføre strøm. Der er anvendt ca. 400 m3 bakkesand pr. tromlelængde (1.000-1.500 meter). 

 

Sandet leveres på lastbiler fra lokale grusgrave til sanddepoter. Herfra transporteres sandet på mere terrængående 

maskiner, såsom traktorer med vogn eller dumper, videre ad kørevejen ud til arbejdsområdet. Sandet udlægges med 

særlige sandudlægningsvogne direkte fra vognen ned i kabelgraven. 

5.1.2.4 Kabeludlægning 

Kabeltrækket udføres, inden kabelgraven graves ud. Kablerne trækkes ud og placeres på jævnt fordelte ruller, som 

understøtter kablerne i den midlertidige placering langs kabelgraven. I hver kabelgrav lægges 3 kabler. På stræknin-

gen med 66 kV laves to kabelgrave, og derfor udtrækkes her 6 kabler i alt. Kablerne ligger i flad forlægning. 
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Udtrækning af en kabellængde varer ca. 1,5 - 2 timer, en kabelsektion er på 1.000 -1.500 meter, dvs. den længde som 

kan være på en kabeltromle. I hver kabelgrav lægges også 1-3 tomrør (d = 40 mm). Der blæses senere lyslederkabler 

ind i disse rør, dels til temperaturovervågning af kablet og dels til kontrolfunktion af el- forbindelsen.  

5.1.2.5 Muffearbejde 

For hver kabellængde på 1.000-1.500 meter skal kablerne muffes sammen. Det vil sige, at kabelenderne skal samles. 

Samling af kablerne sker i en 1,8 meter dyb muffegrav. I bunden af muffegraven støbes en betonplade, der anvendes 

som fundament for mufferne. Muffegrave for 66 kV kablet er ca. 5 x 15 meter, og for 150 kV kablet er de 20 x 30 

meter. Montering af muffer kræver kontrollerede omgivelser og udføres i et montagehus, som er en standard 20-fods 

container på ca. 2,5 x 6 meter (Figur 5.7). Det tager ca. 7-10 dage at samle kabelenderne. Arbejdet kræver, at 

muffegraven holdes tør, og derfor kan der være behov for at pumpe grundvand væk fra muffegraven, mens 

kabelenderne samles.  

 

 

Figur 5.7: Samling af kablerne og montage af mufferne sker i en montagecontainer. Billederne viser en montagecontainer set udefra 

og indefra samt muffesamlinger og dækplast. 

 

5.1.2.6 Samling af ilandføringskabler og landkabler 

Samling af ilandføringskablerne fra havmølleparken med landkablerne sker i en samlemuffe af stål og/ eller beton på 

stranden ved Vejlby Klit syd for Harboøre. 

På stranden etableres en indhegnet, midlertidig arbejdsplads på ca. 3.600 m2, som forventes at findes i 4-6 uger. Ar-

bejdspladsen placeres, så der er mulighed for passage for foden af klitterne og i god afstand fra bølgepåvirkningen 

ved kysten.  
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På arbejdspladsen etableres to midlertidige grave (Transition Joint Pits), som hver er 7x15 meter og 2-4 meter dybe. 

Arbejdet med samling af landkabel og søkabel kræver, at de midlertidige grave holdes tørre og derfor kan der være 

behov for at pumpe havvand væk i den uge, som arbejdet tager for hvert kabel. Fra arbejdspladsen graves to ca. 25 

meter lange, 1-2 meter brede render fra de midlertidige grave til havet. Renderne sikres midlertidigt med spuns. Her-

udover etableres et spil på stranden, som bruges til at trække søkablet i land. Når søkablet er trukket på land, bliver 

kablet nedgravet i 2-4 meters dybde i renderne. Arbejdet udføres med en hydroplov, der kan lægge og grave kablet 

ned i én sekvens.  

Ilandføring og nedgravning af hvert søkabel tager ca. 1 døgn, mens samling af søkabel og landkabel tager ca. 4-5 

dage pr. kabel, inden graven (Transistion Joint Pit) dækkes til igen. Arbejdet forventes at blive udført over 4-6 uger i 

april – juni 2023. Tidsforløbet er anslået, da ilandføringen af søkablet kræver stille vejr. 

Arbejdsområdet på stranden bliver indhegnet, men der er mulighed for passage i et bælte på ca. 8 meter fra foden af 

klitten.  

Der vil ikke være noget synligt anlæg på stranden efter endt anlægsarbejde. 

 

Figur 5.8: Indtrækning af søkabel 

 

 

Figur 5.9: Hydroplov, som graver kabelrende og trækker søkabel i land. 

 

5.1.2.7 Arbejdsarealer  

Arbejdsarealer anvendes kun under anlægsarbejdet. Der er behov for at etablere oplagspladser til opmagasinering af 

materiale, fx tromler med kabler, sand o.l. Der er dels behov for sanddepoter og dels for tromledepoter. Sanddepoter 
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er ca. 2.000-2.500 m2. De bliver hovedsagelig anvendt til oplagring af rent sand, der bruges som sandfyld i 

kabelgraven. 

 

Oplagspladserne anvendes også til parkering af entreprenørmaskiner.  

 

Tromledepoter etableres med en afstand på 1-3 km og anvendes til opmagasinering af kabeltromler med 

højspændingskabler. Der er 98 sanddepoter og 24 tromledepoter på strækningen.   

 

Da kabeltromler vejer fra ca. 17 til 20 tons, foregår transporten på blokvognskøretøjer. Blokvognskøretøjerne er ikke 

terrængående og har desuden stor venderadius. Derfor stilles der øgede krav til underlag og adgangsforhold, hvor 

tromlepladserne indrettes. 

 

Både sanddepoter og tromledepoter etableres på landbrugsarealer eller lignende, hvor der ikke er risiko for at skade 

den omkringliggende natur. På pladserne udlægges køreplader for at mindske risikoen for strukturskader. 

 

 

Figur 5.10: Tromledepot. 

 

5.1.2.8 Skurbyer 

Der etableres to midlertidige skurbyer i forbindelse med anlægsarbejdet: en skurby ved Station Engbjerg på land-

brugsjord i ca. 19 måneder og en skurby i byen Bøvlingbjerg på Møllevænget 1, ca. 5 km fra kabelanlægget, i ca. 6 

måneder. 

5.1.2.9 Midlertidige kørespor 

I arbejdsbæltet etableres en 3-8 meter bred, midlertidig arbejdsvej langs kabelgraven (se Figur 5.5), hvor der 

udlægges køreplader.  

 

Ligeledes etableres midlertidige kørespor fra eksisterende veje til arbejdsvejen. De midlertidige kørespor anvendes til 

transport af kabeltromler, sandfyld, materiel m.v.  
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5.1.2.10 Oppumpning af grundvand 

I områder med højtstående grundvand er det nødvendigt midlertidigt at oppumpe grundvand for at tørholde 

muffegrave og start- og sluthuller for underboringer. Det oppumpede vand ledes til nedsivning på nærliggende 

marker efter aftale med den enkelte lodsejer. Vandet bliver ikke ledt til søer og vandløb, og det sikres, at der heller 

ikke kan ske afstrømning til recipienter. Ligeledes kan det være nødvendigt at pumpe havvand op af muffegraven på 

stranden, hvor landkabel og søkabel samles. Arbejdet varer to gange en uge.  

 

Lemvig og Holstebro Kommune har meddelt tilladelse til midlertidige oppumpninger og nedsivninger af grundvand 

ved muffegrave og underboringer. Der er i alt gennemført 129 midlertidige grundvandssænkninger i forbindelse med 

projektet i perioden fra juli 2019 til oktober 2019. Placeringerne er fordelt jævnt langs kabelanlægget. Der er ikke 

yderligere ansøgt om udledningstilladelse, da det oppumpede grundvand anses for at være uforurenet. I tilladelsen 

fra Lemvig Kommune af 26. juni 2019 er det stillet vilkår om, at indvindingen ikke må overstige den ansøgte 

vandmængde pr. site, at det oppumpede grundvand skal nedsives lokalt, og at der ikke må nedsives vand inden for 

15 meter fra boringer til indvinding af drikkevand. Holstebro Kommune stillede i tilladelsen af 5. juli 2019 lignende 

vilkår. Kommunen stillede ligeledes vilkår om, at der opsættes måler, og at de oppumpede mængder registreres, samt 

at grundvandssænkningen og nedsivning ikke må ske på sådan måde, at det medfører erosion eller skade på veje 

eller private bygninger.  

 

Grundvandssænkning i start- og sluthuller for underboringer varer 1-2 dage og udføres med en 3”-lænsepumpe. 

Grundvandssænkningen er nødvendig, da underboringshullet ikke må være vandfyldt, når der arbejdes med wiren fra 

wirespillet i forbindelse med gennemtrækningen af kablet gennem føringsrøret, og når føringsrørene afslutningsvis 

fyldes med en bentonitblanding. Muffegrave skal holdes tørre i op til 2 uger, mens kablerne muffes sammen. Ved Bur 

nær Storå varede tørholdelsen af to muffegrave dog 30 dage. Tørholdelsen af de ca. 1,8 meter dybe muffegrave 

sikres med en 4” lænsepumpe eller sugespidser, som sættes i 3-4 meters dybde.   

 

Der er tale om små mængder, mellem 10.800 – 14.400 m3 oppumpet grundvand, på de specifikke lokationer. 

Oppumpningen overskrider ikke en samlet mængde på 100.000 m3.  

 

Når land- og søkabel muffes sammen i ”transition pit joint” på stranden ved Vejlby Klit, er der behov for at holde 

hullet, som ligger 2,5 meter under havniveau, tørt, ligesom i almindelige muffegrave. Aktiviteten forventes at tage 4-6 

uger og forventes gennemført i perioden april-juni 2023.  

 

5.1.2.11 Styret underboring 

Styret underboring udføres, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at nedgrave kablet. Styret underboring 

anvendes fx ved krydsning af veje og jernbaner med national, regional eller lokal betydning og ved krydsning af 

naturområder, områder med blødbund og vanddækkede arealer.  

 

Figur 5.11 viser placeringen af de 62 styrede underboringer, der er udført i forbindelse med projektet. De korteste 

underboringer er ca. 32 meter og er under veje, mens den længste er på ca. 250 meter under kystklitten ved Vejlby. 

Alle underboringer blev udført i 2019, og der foreligger en borerapport fra den udførende entreprenør, hvor det bl.a. 

fremgår, hvor lang underboringen er, i hvilken dybde underboringen skete og hvilke additiver, der blev brugt.  
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Figur 5.11 Kort der viser placeringen af de 62 underboringer, som er udført på strækningen. 

 

En styret underboring udføres fra starthul til sluthul. I hver ende udgraves et reservoir til den boremudder, som 

indpumpes under boringen til stabilisering af borehullet. Reservoiret har en størrelse, som sikrer at boremudderen ikke 

løber over og ud på de tilstødende arealer eller til nærliggende natur- eller overfladevandområder. Underboring 

kræver en arbejdsplads på ca. 25 m2 i den ene ende af underboringen, samt en plads af samme størrelse til 

sammensvejsning af plastføringsrør i den anden ende af underboringen.  

 

Første gennemboring udføres med et lille styrbart borehoved, som efter gennemboring af strækningen udskiftes med 

et borehoved med en lidt større diameter ved sluthullet. Det tykkere borehoved trækkes retur til boremaskinen, 

hvorved boringens diameter udvides (up-reaming). Om nødvendigt reames der flere gange afhængigt af jordens 

beskaffenhed og kravet til boringens diameter. I Figur 5.12 ses principperne for arbejdsgangen ved styret underboring. 
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Figur 5.12: Arbejdsgangen ved styret underboring. 

 

Sammen med tilbagetrækningen af det borehoved, der giver underboringshullet den tilstrækkelige diameter, trækkes 

føringsrøret til højspændingskablet. Inden føringsrørene kan trækkes gennem underboringen, skal rørene samles i 

længder svarende til underboringens totale længde. Plastføringsrørene svejses sammen ved sluthullet. Der anvendes 

et køretøj (traktor eller lille lastbil) med gaffelgreb og stropper til at håndtere og udlægge rørene. Når føringsrørene er 

på plads i jorden, trækkes kablerne igennem, hvorefter føringsrørene fyldes med en bentonit-blanding. Føringsrørene 

har en diameter på 28 eller 31,5 cm. Bentonit er et lermineral. Bentonit-blandingen består af vand og Cebo Conduct 

Gel 1.3 eller 1.5 i et blandingsforhold på 4:5 og sikrer en effektiv varmeafledning fra kablerne. Bentonit-blandingen 

hærder ikke umiddelbart op, men ligger i et lukket system omkransende kablerne. Det kan ikke ske udsivning 

(blowout)for denne bentonitblanding, da den ligger inde i plastføringsrørene. Bentonit-blandingen kommer kun i 

kontakt med den omkringliggende jord i underboringens start- og sluthuller (Enterpenørfirma Østergaard A/S, 2022).  

 

Under boreprocessen pumpes borevæske, som består af vand (97 %), bentonit (2,5-3,0 %) og additiver (Pac L (0,1%), 

Ez-Mud Gold (0,1%) og Soda Ash (0,1%)) gennem borerøret til borehovedet. Borevæsken afkøler borehovedet, smører 

borehullet og udligner det jordtryk, som opstår i boringen, hvorved borehullet stabiliseres. Når borevæsken flyder 

tilbage til boregruben, er den blandet med opboret jord og kaldes derfor boremudder. Boremudder opsamles i både 

start- og sluthul. Brugt boremudder renses og genbruges og bliver efter forudgående tilladelse fra kommunen til sidst 

spredt ud på landbrugsarealer. Hvis boremudderen er forurenet, fx fordi den jord, der bores i, er forurenet, bliver 

boremudderen bortskaffet til godkendt modtageanlæg.  
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Figur 5.13: Billede af arbejdsplads ved underboring.   

 

Underboring af vandløb er udført på baggrund af vilkårene i dispensationerne fra kommunerne. Vilkår i 

dispensationen fra Lemvig Kommune af 9. april 2018 fastsætter, at der underbores, så ledningen bliver placeret mindst 

1,5 meter under vandløbets faste bund, mens vilkår i dispensationen fra Holstebro Kommune af 9. maj 2018 fastsættes 

2 meter under fast bund i Storåen, 1,5 meter under øvrige vandløb og 1 meter under bunden i grøfter. I Struer 

Kommune er vilkår i dispensationen af 20. juni 2018, at Hestbæk underbores 2,5 meter under vandløbets faste bund, 

mens det for alle øvrige vandløb er 1,5 meter under vandløbets faste bund. Afslutningsvis opsættes 

markeringsstandere på begge sider af vandløbene, mindst 1 meter fra øverste skråningskant.  

 

Inden udførsel af lange og/eller komplicerede underboringer, gennemføres der geotekniske forundersøgelser i det 

område, som skal underbores. I dette projekt udføres geotekniske forundersøgelser for to underboringer, af kystklitten 

og af Veserne. De geotekniske forhold har betydning for projekteringen af underboringen. Resultatet af 

forundersøgelsen kan betyde, at underboringen skal flyttes i forhold til den oprindeligt planlagte placering, eller at 

underboringen skal bores dybere. Formålet med forundersøgelserne er at have det bedst mulige grundlag at 

detailprojektere underboringen ud fra, hvilket minimerer risikoen for utilsigtede hændelser. 

 

Den geotekniske forundersøgelse består af boringer med et sneglebor med en diameter på ca. 15 cm, hvorfra der 

tages prøver op af jordlagene. Alternativt som CPT-test, som udføres med en sonde, der presses ned i jorden under 

måling af trykforholdene. Undersøgelserne bliver udført med en borerig, der er monteret på et bæltekøretøj eller en 

Unimog, som kører på store terrænskånsomme hjul. Efter afsluttet borearbejde forsegles boringen i toppen med im-

permeabel bentonit, så evt. fremtidig forurening ikke kan nedsive via boringen. Opboret materiale tilbagefyldes eller 

fjernes fra boringslokaliteten. Boringsdybden er op til 30 meter under terræn. De geotekniske boringer udføres på 

mellem en halv og tre dage pr. område.  

Kystdirektoratet meddelte den 16. august 2017 dispensation til at udføre de geotekniske boringer inden for klitfred-

ningslinjen. De geotekniske boringer i klitterne blev udført den 9.-11. april 2018 og ved Veserne den 4. april og 25.-26. 

april 2018. Dispensationen er givet på baggrund af vilkår om at kørsel skal begrænses mest muligt i klitareal idet eksi-

sterende spor i videst mulig omfang skal benyttes evt. i kombination med køreplader.  
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Det kan være nødvendigt at udføre prøvegravninger for at afklare eventuel tilstedeværelse af ledninger eller for at 

afklare dybden af kendte ledninger. Prøvegravninger udføres efter tilladelse fra lodsejer og/eller efter at have 

indhentet gravetilladelse fra vejmyndigheden. 

 

5.1.2.11.1 Risici ved underboring 

I forbindelse med udførelse af styret underboring er der en risiko for blowout, hvor boremudder siver ud på terræn-

overfladen gennem sprækker og lagdelinger i jorden. Under et blowout siver boremudderen ud, da den mister det 

meste af trykket på vejen gennem sprækken i jorden. De grovere fraktioner af opboret materiale i boremudderen til-

bageholdes i jorden. Risikoen for blowout afhænger blandt andet af geologien og dybden af boringen. Som ud-

gangspunkt falder risikoen for blowout med dybden af boringen, og den stiger med længden af underboringen. Risi-

koen for blowout er størst nær underboringens start- og slutpunkt, idet underboringen her er tættest på terrænover-

fladen. 

Inden igangsættelse af arbejdet udarbejder entreprenøren en miljøberedskabsplan, som specificerer, hvordan entre-

prenøren forholder sig ved et eventuelt blowout. Den indeholder retningslinjer for renholdelse, inddæmning og op-

samling af boremudder med slamsuger, tilgængeligheden af pumper og/eller gravemaskiner til akut indsats, udlæg af 

spærringer i et vanddækket område, og muligheder for oppumpning/opsamling af spild efter aftale og undersøgelse 

med kommunen. Det konkrete beredskab er tilrettet forholdene på den aktuelle lokalitet. I forbindelse med underbo-

ring er der altid overvågning af trykket. Trykket i underboringen vil hurtigt falde i tilfælde af et blowout, ofte inden bo-

remudderen når overfladen. Når trykket begynder at falde, stoppes underboringen og dermed også blowoutet. Nogle 

gange kan en mindre ændring af boreretningen føre boringen uden om den sprække i jorden, hvor udsivningen sker. 

Ved underboring af overfladevandsområder er der også visuel overvågning både nedstrøms og opstrøms, så under-

boringen kan stoppes ved mindste tegn på udslip af boremudder. Visuel overvågning ved underboring af naturområ-

der foregår ved, at en person går frem og tilbage over området, som underbores, med en sonderingsstav, som måler 

dybden og retningen ned til forreste underboringsstang, hvor der sidder en sonde.   

For at minimere risikoen for blowout kan der laves aflastningshuller (Figur 5.14). Hvis trykket i underboringen bliver for 

højt, vil boremudderen stige op i aflastningshullerne, og der er derfor bedre styre på, hvor et evt. blowout sker. Meto-

den bruges især ved underboring af kritisk infrastruktur. I dette projekt er der lavet to aflastningshuller ved underbo-

ring af Lemvigbanen ved Vejlby. Aflastningshullerne blev placeret ca. 10 meter vest for jernbanen i § 3-beskyttet hede. 

Hullerne var hver ca. 3x2 meter og fandtes i ca. 2 uger. Efter anlægsarbejdet blev området med aflastningshuller re-

tableret. Lemvig Kommune meddelte den 20. juni 2017 dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, ligesom Kystdi-

rektoratet den 1. april 2019 meddelte dispensation til aflastningshullerne i forhold til klitfredningslinjen.  
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Figur 5.14 Aflastningshuller ved krydsning af Lemvig Jernbane ved Vejlby. Billedet til venstre viser anlægsarbejde og billedet til højre 

viser det retablerede areal efter endt anlægsarbejde. 

 

I forbindelse med anlægsarbejdet, som blev udført i 2018-2020, skete der to steder udslip af boremudder til § 3 be-

skyttede arealer.  

I forbindelse med den 136 meter lange underboring under Glarbjerg Bæk, skete blowout af boremudder i selve bæk-

ken. Boremudder med bentonit spredte sig 25 m nedstrøms underboringen. Det blev aftalt mellem Lemvig Kommune 

og entreprenøren, at bentonit i vandløbet skulle renses op med slamsuger, så åen blev bragt tilbage til tilstanden før 

miljøuheldet. Oprensningen blev efterfølgende godkendt af kommunen.   

I forbindelse med den 100 meter lange underboring af Storå, skete blowout af boremudder i en § 3-beskyttede mose 

ca. 25 meter nord for åen. Der var tale om et mindre udslip, som hurtigt blev inddæmmet og boremudderen opsuget 

med slamsuger. Der skete ikke udslip af boremudder til Storå.  Uheldet blev håndteret og oprenset i overensstem-

melse med miljøberedskabsplanen og efter aftale med Holstebro Kommune. Oprensningen blev efterfølgende god-

kendt af kommunen.   

Tre steder skete der udslip af boremudder uden for § 3 beskyttet arealer. I forbindelse med underboringen af Vejlby 

Klit skete der et overløb af boremudder ved underboringens sluthul på stranden, idet bassinet til modtagelse af bore-

mudder ikke var stort nok og flød over (se Figur 5.15). Ved underboring af et § 3 beskyttet overdrev på en skrænt 

skete et overløb af boremudder på den tilstødende mark i den lave vestlige ende på grund af trykket givet af den 

store niveauforskel mellem start- og sluthul. Udslip af boremudder blev i begge tilfælde opsamlet i overensstemmelse 

med gældende miljøberedskabsplan. 

I forbindelse med underboringen af Refskovvej og frem til Station Engbjerg skete der 5 små blowouts langs en 50 m 

strækning over en fugtig mark. Her lå boringen ganske overflade-nært, da formålet primært var at passere den etab-

lerede jordvold omkransende Station Engbjerg, samt undgå arbejde med tunge maskiner i det fugtige terræn. Marken 

hører under lokalplanen for stationen og er ejet af Energinet.  
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Figur 5.15 Den 14. juni 2019 flød boremudder ud af underboringens sluthul på stranden ved Vejlby Klit. 

 

5.1.2.12 Krydsning af ledninger og røranlæg 

Kabelanlæggets krydsning af ledninger udføres på forskellige måder alt efter, hvad der skal krydses, og hvilke krav 

den givne ledningsejer har til krydsninger. Den enkleste metode er frigravning og understøtning af den krydsede led-

ning, som kabelanlægget skal udtrækkes under.  

En anden metode er frigravning af den krydsede ledning og udlægning af trækrør til kabelanlægget, hvorefter den 

krydsede ledning tildækkes før udtrækning af kabelanlægget.  

Den mest omfattende krydsningsmetode er styret underboring, som benyttes ved krydsning af større ledninger eller 

røranlæg. 

5.1.2.13 Anlægsarbejdernes varighed og anvendelse af maskiner 

Til etablering af kabelanlægget er der behov for flere forskellige anlægsmaskiner. De omtrentlige antal og typer af 

maskiner ses i Tabel 5.2. 

De enkelte maskiner anvendes ikke kontinuert gennem anlægsarbejdet, men kun på de tidspunkter, hvor deres tilste-

deværelse er påkrævet. Antallet af timer, hvor maskiner anvendes, afhænger af, hvor vanskelige forhold arbejdet ud-

føres under. 

Anlægsarbejde på strækningen fra kysten ved Vejlby Klit til Station Engbjerg, varer ca. 9 måneder og skete i perioden 

fra 1. maj 2019 til 17. januar 2020. Underboringer på strækningen blev gennemført fra 22. maj til 2. juli 2019.  
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Anlægsarbejde på strækningen mellem Station Engbjerg og Station Idomlund varer ca. 6 måneder og skete i perio-

den fra 12. juni til 5. november 2019.  

Hver underboring varer fra nogle få timer til ca. en dag afhængigt af boringens længde. Underboringen af kystklitten 

ved Vejlby Klit på 250 meter tog 5 dage.  

På strækningen fra Vejlby Klit til Station Engbjerg, hvor der er to parallelle kabelgrave, blev først den ene kabelgrav 

anlagt og derefter den anden. På denne strækning blev anlægsarbejdet derfor i princippet gennemført to gange.  

Samling af kabler (muffearbejde) foregår i en container. Arbejdet tager få dage, og op til 2 uger på den enkelte lokali-

tet. Anlægsarbejdet udføres i dagtimerne inden for normal arbejdstid. Samlingen af søkabel og landkabel på stranden 

ved Vejlby, som endnu ikke er gennemført, forventes at tage 4-6 uger, og der forventes behov for at arbejde week-

end og aften i perioden. Der ansøges om dispensation fra Lemvig Kommunes forskrift for anlægsstøj forud for arbej-

derne. 

Tabel 5.2: Omtrentligt antal maskiner og varighed af anlægsarbejderne ved installation af 150 kV-kabler og 66 kV-kabler. 

Omtrentligt antal og type maskiner ved anlæg af 150 kV kabler Varighed af anlægsarbejder 

3 gravemaskiner, 7-32 tons 

2 rendegravere 

3 traktorer 

3 pladsbiler 

1 lastbil 

1 gummiged 

2 underboringsmaskiner 

3-4 sandvogne (dumpere) 

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 depoter langs tracéet. 

 

Ca. 6 måneder 

Omtrentligt antal og type af maskiner ved anlæg af 66 kV kab-

ler 

Varighed af anlægsarbejder 

3 gravemaskiner 

3 traktorer 

2 boremaskiner til underboringer 

1 slamsuger til transport af boremudder 

1-2 dumper til levering af sand og køreplader 

1-2 lastbiler til levering af køreplader 

1 trækspil 

1 blokvogn til levering af kabeltromler til depoter langs tracéet.  

 

Ca. 9 måneder 
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5.1.3 Materialeforbrug til kabelanlæg 

Nedenfor er angivet, hvilke materialer et kabel består af (Tabel 5.3) samt det anslåede materialeforbrug til 35 km 150 

kV kabel og 5 km 66 kV kabel (Tabel 5.4). 

Tabel 5.3: Anvendte materialer til kabler. 

Ledermateriale Aluminium 

Ledertype Massiv 

Runde tråde/komprimeret 

Profiltråde 

Segmenteret/Milliken 

Lederskærm Ekstruderet lag af halvledende materiale 

Isolation XLPE ”cross linked Polyethylene” 

Isolationsskærm Ekstruderet lag af halvledende materiale 

Metallisk skærm Al-/Cu-tråde i modspiral mod lederens tråde 

Foldet Al-laminat til radial vandtæthed 

(Svejset og/eller limet, kan erstatte tråde) 

Langsgående skærm Kvældbånd under og eller over skærmtråde 

Kappe Ekstruderet PE, som regel med et ydre halvledende 

lag med markering (tekst) 

 

Tabel 5.4: Materialeforbrug til kabler. 

Materialer Mængde ved 35 km 

kabelanlæg (150 kV) 

Mængde ved 5 km 

kabelanlæg (66 kV) 

Kabler (aluminium, polyætylen) Ca. 950 ton Ca. 225 ton 

Bakkesand i kabelgrave (Beregnes 

ud fra 500-600 m3 sand pr.  

tromleenhed på 1.450 m). 

Ca. 11.400 m3 Ca. 2.100 m3 

 

 

5.1.4 Kabelanlæg – driftsfasen 

Kabler vedligeholdes ikke. Der sker derfor ingen aktiviteter på kabelstrækningen i driftsfasen, medmindre kablet ram-

mes af en fejl. Hvis et kabel går i stykker, graves der ned til det fejlramte sted. Det fejlramte stykke af kablet fjernes og 

erstattes med et nyt kabelstykke. Kablet samles med muffer. Der anvendes samme procedure som ved etablering af 

kablet. Kabelfejl forekommer sjældent, og som hovedregel kun på grund af ydre påvirkninger som gravearbejder, der 

sker for tæt på kablerne. Det er beregnet, at der vil opstå mindre end én fejl i kablets levetid på 40 år.  

Kabelanlæg i det åbne land inspiceres ved overflyvning med 1-2 års interval. Konstateres det ved inspektionen, at der 

gror træer med dybdegående rødder, eller at der er sket fx gravearbejder i servitutbæltet, inspiceres dette nærmere. 

Træer med dybdegående rødder fældes og bortskaffes. Buske og anden vegetation tillades i servitutbæltet.  
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5.2 Stationsanlæg  

Etablering af Vesterhav Nord Havmøllepark medfører behov for at udvide stationskapaciteten på land for at kunne 

håndtere strømproduktionen. Det betyder, at der etableres en ny højspændingsstation ved Engbjerg og sker en udvi-

delse med 0,5 ha på det eksisterende stationsanlæg ved Idomlund, hvor der installeres nye komponenter. Endvidere 

opføres en radarmast på adressen Normarkvej 25.  

Station Engbjerg blev bygget i perioden august 2018 til februar 2020. Hertil kommer arbejder med etablering af har-

moniske filtre, som forventes at tage 7-10 måneder. Radaranlæg på Normarkvej 25 tager ca. 3 måneder. 

Anlægsarbejde på Station Idomlund blev udført fra august 2018 – november 2019.  

5.2.1 Aktiviteter i anlægsfasen 

5.2.1.1 Station Engbjerg - Ny højspændingsstation 

Den nye højspændingsstation er beliggende mellem Refskovvej, Engbjerg og Lemvigbanen, ca. 700 m vest for Klinkby 

i Lemvig Kommune. Højspændingsstationen er omfattet af lokalplan nr. 197 af 30. maj 2018. Lokalplanområdet ses på 

Figur 5.16. På den nye station forbindes ilandføringskablerne til et GIS-anlæg (Gas Insulated Switchgear), som er et 

indendørs koblingsanlæg, der er indkapslet i en tætsluttende stålrørskonstruktion, og hvor de spændingsførende an-

læg er isoleret fra omgivelserne med SF6-gas. Fra GIS-anlægget er der en kabelforbindelse til en transformer, som 

transformerer spændingen op fra 66 kV til 150 kV, som er det spændingsniveau, der passer til det eksisterende elnet. 

 

Figur 5.16: Areal i lokalplanen udlagt til stationsområde til Station Engbjerg. 

 

I det følgende er de enkelte anlægsdele beskrevet yderligere. Specifikke oplysninger vedrørende den nye højspæn-

dingsstation Engbjerg fremgår af Tabel 5.5. 
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Tabel 5.5: Data vedrørende Station Engbjerg. *ONAN er en kode for køling: Oil Natural Air Natural, hvilket betyder, at der ikke anven-

des pumper eller køleblæsere. 

 

5.2.1.1.1 66/150 kV udendørs transformer 

Transformer og aux transformere er indbyggede i en ståltank, som er fyldt med olie til elektrisk isolation og køling. Da 

ståltanken er oliefyldt, placeres den på et fundament med et reservoir, der kan rumme hele oliemængden. Transfor-

merne og aux transformer er placeret udendørs, hvor de er eksponeret for regnvand. Opsamlet regnvand ledes til det 

offentlige spildevandssystem, tilhørende Lemvig Vand & Spildevand A/S.  

Ved eventuel lækage lukker udskilleren, al olien tilbageholdes i reservoiret, og der afgives samtidig alarm til døgnbe-

mandet kontrolrum. Der er således ingen risiko for udledning til miljøet. 

5.2.1.1.2 Kompenseringsspole 

En kompenseringsspole kompenserer for reaktiv effekt, der genereres i kablerne, og anvendes til at styre spændings-

niveauet. Kompenseringsspolen er en spole med viklinger, der er indkapslet i en oliefyldt beholder. Den afgiver en 

lavfrekvent brummen. Kompenseringsspolen er ligesom transformeren indbygget i en ståltank, som er fyldt med olie 

til elektrisk isolation og køling. Da den er oliefyldt, er den placeret på et fundament med et reservoir, der kan rumme 

hele oliemængden. Kompenseringsspolen er placeret udendørs, hvor den er eksponeret for regnvand, som afledes 

via olieudskiller til en offentlig spildevandsledning, tilhørende Lemvig Vand & Spildevand A/S.  

Ved eventuel lækage lukker udskilleren, al olien tilbageholdes i reservoiret, og der afgives samtidig alarm til et døgn-

bemandet kontrolrum. Der er således ingen risiko for udledning til miljøet. 

5.2.1.1.3 Harmoniske filtre 

Der skal etableres to harmoniske filtre på Station Engbjerg, ét for hver kabelstreng. Det forventes, at installationen vil 

tage 7-10 måneder. Et harmonisk filter består af GIS-afbryder, reaktor, kondensator og modstand. For at GIS-afbryde-

ren er så kompakt som muligt, bruges SF6-gas som isolationsmedium.  

Station Engbjerg 

Areal Ca. 24.000 m2 heraf 15.100 m2 til stationsareal, 5.400 m2 til beplantningsbælte 

samt areal til adgangsveje. 

Geografisk placering Mellem Refskovvej og Lemvigbanen, Engbjerg – se Figur 5.16 

Højder, dimensioner Transformere og kompenseringsspole: 6,5 meter høje. 

Bygning for 66 kV GIS-anlæg: 180 m2, 6 meter høj. 

150 kV manøvrebygning: 279 m2, 4 meter høj. 

150 kV samleskinner: 10 meter høj. 

18 lynfangsmaster: 18 meter høj. 

Nye støjkilder 150 kV udendørs afbrydere (impulslyde) 

3 stk. udendørs transformere *ONAN LWA 80 dB(A)  

1 stk. udendørs kompenseringsspole *ONAN LW 80 dB (A) 

Harmoniske filtre: LW 77 dB(A) pr. filter, totalt for tre filtre: LWA 82 dB(A) 

Udgravningsdybder Ved samletanke til olieopsamling (ca. 150 m3) graves ned til ca. 5 meters dybde.  

Under en del af bygningen for 66 kV GIS-anlæg (ca. 180 m2) graves der ud til 

kabelkælder i ca. 3 meters dybde.   
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De to harmoniske filtre opføres inden for lokalplanområdet (Lokalplan nr. 197, Lemvig Kommune) på et areal på 16 x 

38 meter i nordenden af stationsarealet. De harmoniske filtre opføres på fundamenter af beton og er fritstående kon-

struktioner på ca. 6,5 meter. Der er olie i kondensatorerne på de harmoniske filtre. Hver af de 14 kondensatorer inde-

holder ca. 20 liter olie, hvoraf kun 15 % kan lække, da kondensatoren også indeholder papir som isolator. Da konden-

satorerne er oliefyldte, er de placeret på et fundament med et reservoir, der kan rumme oliemængden. Kondensato-

rerne står udendørs og er eksponeret for regnvand, som afledes via olieudskiller til det offentlige spildevandssystem, 

tilhørende Lemvig Vand & Spildevand A/S. Ved eventuel lækage lukker udskilleren, al olien tilbageholdes i reservoiret, 

og der afgives samtidig alarm til et døgnbemandet kontrolrum. Der er således ingen risiko for udledning til miljøet.   

 

Figur 5.17: Eksempel på harmonisk filter. 

5.2.1.1.4 Afskærmning 

Lemvig Kommune vedtog den 30. maj 2018 lokalplan nr. 197, Lemvig Kommune for den nye højspændingsstation ved 

Engbjerg. Et af formålene med lokalplanen er at sikre at anlægget afskærmes med beplantning og jordvold for at 

mindske den landskabelige påvirkning af området. Det fremgår af lokalplanens bestemmelser, at der skal etableres og 

vedligeholdes et sammenhængende beplantningsbælte til afskærmning af bebyggelse og tekniske anlæg. Beplant-

ningsbæltet skal suppleres af en beplantet jordvold mod nord, øst og vest. Jordvolden skal gives en højde på 1 til 2,5 

m. Beplantningsbæltet skal sammensættes af en blanding af hjemmehørende træer og buske som tjørn, eg, navr, 

hassel, æble, mirabel, lind, alm. hæg, røn, æblerose og slåen. Beplantningsbæltet skal gives en bredde på 10 meter. 

Herudover etableres et op til 2,5 meter højt sikkerhedshegn rundt om stationsområdet mellem de tekniske anlæg og 

beplantningsbæltet.  

Beplantningen er foretaget af entreprenøren med vejledning fra Hededanmark og en arbejdsbeskrivelse om beplant-

ningsarbejde fra COWI. Yderst mod marken er der lavet et 2 rækket bryn med gråpil og engriflet hvidtjørn. I selve 

bæltet er der plantet rødel, kvalkved, naur, mirabel, vintereg, hæg, alm. vildæble og hvidtjørn. Inderst mod stationsan-

lægget er der plantet buske af hvidtjørn, druehyld, slåen og æblerose. Der blev indgået en aftale med entreprenøren 

om, at de i en årrække sørgede for genplantning i tilfælde af, at noget skulle gå ud.  

Da vejrforholdene er barske lokalt, både i forhold til vind og saltpåvirkning, blev der i samarbejde med en lokal an-

lægsgartner, med indgående kendskab til, hvilke arter der kan klare sig i Vestjylland, genplantet i 2020. Der er derfor i 

2020 plantet hvidtjørn, vinter-eg, sargents æble og klitrose samt pil som ”ammetræer”, dvs. at pil, som er en mere 

hårdfør beplantning, giver læ, så de andre træer kan få rodfæste. Pilen fjernes på et tidspunkt, når anden vegetation 

er vokset op.  
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Lemvig Kommune vurderede i september 2022 efter en besigtigelse, at den beplantede jordvold for nuværende lever 

op til bestemmelserne i lokalplan 197 for en højspændingsstation ved Klinkby. Kommunen fandt videre, at planterne er 

ved at etablere sig, og at de over tid vil vokse sig til en større sammenhængende beplantning, som delvist afskærmer 

stationsarealet. 

5.2.1.2 Station Idomlund – Mindre udvidelse og nye komponenter på eksisterende station  

Tilslutningen af Vesterhav Nord Havmøllepark til det eksisterende elnet medfører behov for en arealudvidelse på 0,5 

ha og yderligere tekniske komponenter på den eksisterende Station Idomlund.  

Bl.a. installeres en kompenseringsspole, som består af kobbertråd isoleret med papir og omviklet af en jernkerne. Hele 

konstruktionen er indbygget i en tank, som er fyldt med olie til elektrisk isolation og køling. En kompenseringsspole 

indeholder ca. 70-80 l olie. Da kompenseringsspolen er oliefyldt, placeres den på et fundament med et reservoir, der 

kan rumme hele oliemængden. Ved eventuel lækage lukker udskilleren, al olien tilbageholdes i reservoiret, og der 

afgives samtidig alarm til et døgn-bemandet kontrolrum. Kompenseringsspolen er placeret udendørs, hvor den er 

eksponeret for regnvand, som afledes via olieudskiller til regnbede. Der er således ingen risiko for udledning til miljøet.   

Afledt overfladevand fra ejendommens tage, ledes til fire regnbede som Holstebro Kommune har givet tilladelse til 

den 4. februar 2019.  

En kompenseringsspole afgiver en lavfrekvent brummen (frekvens på 100 Hz).  

Anlægsarbejde på Station Idomlund er gennemført i august 2018 til november 2019 og afsluttet. Specifikke oplysnin-

ger om de nye komponenter på Station Idomlund fremgår af Tabel 5.6. 
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Tabel 5.6: Data for de nye komponenter på Station Idomlund. *ONAN er en kode for køling: Oil Natural Air Natural, hvilket betyder, 

at der ikke anvendes pumper og køleblæsere. 

Station Idomlund 

Nye anlæg  Tilkobling af 150 kV kabel fra Station Engbjerg 

1 stk. linjefelt 

1 stk. reaktorfelt 

1 stk. koblingsfelt 

1 stk. variabel 40 – 100 Myar reaktor inkl. fundament 

1 stk. transformerfelt til ny 400/150 kV transformer 

1 stk. 400/150 kV transformer 

Arealudvidelse uden for 

eksisterende stationsareal 

Trekantet areal mod vest: størrelse ca. 57 x 171 meter, svarende til ca. 

4.875 m2 

Højder 

Der er ikke etableret nye bygninger 

Transformer og kompenseringsspole H = 6,5 meter 

400 kV og 150 kV samleskinner (linjefelter) som eksisterende: ca. 10 

meter høje. 

1 ny lynfangsmast: 18 meter høj. 

Nuværende støjkilder 1 stk. kompenseringsspole: 90 dB(A) 

1 stk. transformer. LW: 90 dB(A) pr. stk. 

2 stk. transformere (lokalt elselskab): LW: 87 dB(A) pr. stk. 

Nye støjkilder 

400 kV og 150 kV udendørs afbrydere (impulslyde) 

1 udendørs kompenseringsspole *ONAN LWA = 80 dB (A)                 

1 stk. 400/150 kV transformer ONAN LWA = 80 dB (A) 

Udgravningsdybder Ved samletanke til olieopsamling (op til 100 m3) kan der være behov 

for at grave ned til ca. 5 meters dybde. Dybden afhænger af plads til 

rådighed og rumfanget af olieopsamlingstanken. 

 

Placering af de nye komponenter på Station Idomlund fremgår af Figur 5.18, og Figur 5.19 viser den arealmæssige 

udvidelse af Station Idomlund.  



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10414604 

Udarbejdet af:  BJSC, MAC, RTRO, BRE m.fl. Kontrolleret af: LRM Godkendt af: 

MXJ 
34/253 

 

Figur 5.18 Udbygninger på Station Idomlund. Nye felter er illustreret med gul. Linjeføring (gul) er kun til illustration. Det nye koblings-

felt er markeret med blåt. De vestligste felter kan ikke indeholdes inden for eksisterende stationsareal, og derfor sker der en arealudvi-

delse mod vest. 

 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10414604 

Udarbejdet af:  BJSC, MAC, RTRO, BRE m.fl. Kontrolleret af: LRM Godkendt af: 

MXJ 
35/253 

 

Figur 5.19 Den arealmæssige udvidelse af Station Idomlund. Eksisterende stationsanlæg er markeret som rød afgrænsning og den 

nye udvidelse er markeret i sort. 

 

5.2.1.3 Radar til styring af hindringslys 

Radaranlæg til styring af hindringslys på havmøllerne er et vilkår i Energistyrelsens tilladelse til etablering af Vesterhav 

Nord Havmøllepark. Radaranlæg opføres på adressen Normarkvej 25, 7673 Harboøre. Lemvig Kommune meddelte 

landzonetilladelse til radarmasten den 1. juni 2019 (placering er vist på Figur 5.20). Landzonetilladelsen er givet med 

vilkår om farven på gittermast (grå), teknikkabine (hvidgrå, grågrøn eller mørk grøn) og radar (grå) og at de er ikke-

reflekterende. Herudover at eksisterende beplantning / læhegn omkring mastens placering i hele mastens levetid som 

minimum skal bibeholdes i sin nuværende sammenhængende udstrækning. 

For at opnå dækning af vindmølleparken placeres radaren på en 14 meter høj gittermast. 14 meter er det absolutte 

minimum for masten, så den kan dække mølleparken ud for kysten. I modsætning til radaren på projektet Landanlæg 
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for havmølleparken Vesterhav Syd, som er ca. 20 meter, er der på grund af den lavere højde ikke behov for en ser-

viceplatform på toppen. I stedet placeres et lille teknikskab ved foden af masten, som vil være op til 2 meter højt, 1 

meter bredt og 0,75 meter dybt. Masten placeres på et fundament, der er cirka 5 x 5 meter og nedgraves i 1,8 meters 

dybde.   

Det forventes, at opsætningen af radaranlæg tager ca. 3 måneder. 

 

  

Figur 5.20: Placeringen af radarmast på adressen Normarkvej 25, Harboøre. Til højre en skitse af radarmasten 
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5.2.2 Anlægsmaskiner til stationsudvidelserne 

I Tabel 5.7 er angivet det omtrentlige antal og typer af maskiner, som er anvendt i anlægsperioden ved hver station 

samt den omtrentlige varighed af anlægsarbejderne.   

De angivne maskiner anvendes ikke nødvendigvis kontinuert igennem anlægsarbejdet, men kun på de tidspunkter, 

hvor deres tilstedeværelse er påkrævet. 

Tabel 5.7: Oversigt over antal og type af maskiner og varighed af anlægsarbejder. 

Station Omtrentligt antal og type 

maskine 

Omtrentlig varighed af an-

lægsarbejder  

Station Engbjerg 1 gummiged  

1 gravemaskine, 7 til 32 tons  

2 rendegravere/minigravere   

1 lastbil/dumper 

1 Manitu 

Ca. 19 måneder + 10 måne-

der for de harmoniske filtre. 

Station Idomlund 1 gummiged 

1 gravemaskine, 7 til 32 tons 

2 rendegravere/minigravere  

1 lastbil/dumper 

1 Manitu 

Ca. 16 måneder 

 

5.2.3 Materialeforbrug og råstoffer 

Til udvidelse af stationsanlæggene kræves materialer og råstoffer. De omtrentlige mængder fremgår af nedenstående 

Tabel 5.8. 

Tabel 5.8: Materialeforbrug og råstoffer til anlægsarbejder på stationsanlæggene. 

Station Materialer Mængder 

Station Engbjerg 

Råjord 9.122 m3 

Grus (interne vejvalg) 2.165 m3 

Beton in-situ (fundamenter) 860 m3 

Armeringsstål 87 tons 

Station Idomlund 

Råjord 2.000 m3 

Grus (interne vejvalg) 495 m3 

Beton in-situ (fundamenter) 724 m3 

Armeringsstål 58 tons 

 

5.2.4 Stationsanlæg – driftsfasen 

Stationerne vil være i kontinuerlig drift, og der vil forekomme servicebesøg 1-2 gange om måneden. Planlagte service-

besøg på stationerne udføres i dagperioden mellem kl. 07-18. Der vil i driftsfasen være kontinuerlig støj fra statio-

nerne.  
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GIS anlægget på Station Engbjerg indeholder SF6-gas, som er en meget aggressiv drivhusgas, der er 22.800 gange så 

kraftig som CO2. Der vil ikke være udledning af SF6-gas fra anlægget.    

5.3 Støj 

Station Engbjerg, Station Idomlund og radaranlæg på Normarkvej 25 udsender akustisk støj under drift. Et jordkabel 

udsender ikke akustisk støj. 

5.3.1 Anlægsfasen 

Ved nedgravning af kabler vil der midlertidigt forekomme støj i anlægsfasen fra forskelligt maskinel som gravemaski-

ner, rendegraver, traktorer, lastbiler, underboringsmaskiner m.v. Anlægsarbejdet ved stationerne anvender alminde-

lige entreprenørmaskiner såsom blokvogn, lastbiler, gravemaskiner m.v. Under anlægsarbejdet foregår der ikke stærkt 

støjende anlægsarbejde, som fx spunsning eller pæleramning. Maskinerne har forskellige kildestyrker, der kan sam-

menlignes med landbrugsmaskiner og varier fra 90 dB til 110 dB. Maskinerne anvendes i afgrænsede perioder og såle-

des ikke kontinueret gennem anlægsperioden.   

Der vil være relativt få boliger, der i en kortvarig periode kan blive generet af støj fra kørsel med maskiner ved kabel-

nedlægning. Kabelanlægget ligger i det åbne land. Der er 38 boliger inden for 100 meter fra anlægsarbejdet, og 4 

boliger inden for en afstand af ca. 25 meter fra arbejdsbæltet. Erfaringsmæssigt vil anlægsarbejdet i forbindelse med 

nedgravning af kabler medføre en støjgene for de boliger, som ligger under 25 meter fra anlægsarbejdet. Ejen-

domme, som ligger længere væk, kan opleve støj, men som oftest vil det opleves mindre generende.  

Anlægsarbejdet på transformerstationerne Engbjerg og Idomlund foregår i dagtimerne på hverdage. Begge stationer 

ligger i landzone med spredt bebyggelse. Nærmeste bolig ved Station Engbjerg ligger ca. 200 meter fra anlægget 

Nærmeste bolig ved Station Idomlund er beliggende ca. 400 m fra anlægget. Radaranlæg på Normarkvej 25 etable-

res på en landbrugsejendom, hvor den nærmeste bolig ligger ca. 250 m fra anlægget.  

Varigheden af arbejdspladsen ved skurbyen langs kabelanlægget var ca. et halvt år, mens det for skurbyen ved Sta-

tion Engbjerg var ca. 19 måneder. Anlægsarbejdet ved Station Engbjerg tog 2 år og ved Station Idomlund 1 år. An-

lægsarbejde for de harmoniske filtre på Station Engbjerg tager 7-10 måneder, mens anlægsarbejde for radaranlægget 

på Normarkvej har en varighed på 3 måneder. Alt arbejde gennemføres inden for almindelig arbejdstid (07-18) på 

hverdage.  

 

Der er ikke fastsat generelle, vejledende grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsaktiviteter, da disse reguleres 

efter miljøbeskyttelsesloven. Anlægsarbejdet for kabelanlægget foregår efter forskrifter ved støjfrembringende, mid-

lertidige aktiviteter i de enkelte kommuner.  

 

5.3.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vil der fra stationsanlæggene være kontinuerlig støj fra transformere, kompenseringsspoler og harmoni-

ske filtre. Denne støj forekommer i alt slags vejr og hele døgnet. Støjen har en kildestyrke på 77-90 dB(A) og stammer 

fra vibrationer i komponenternes jernkerne (denne støj har en frekvens på 100 Hz), samt kølernes blæsere, når disse er 

i drift.  

Herudover vil der være såkaldt koronastøj fra de luftledninger som findes internt på stationerne. Koronastøj skyldes 

små elektriske udladninger og styrken afhænger af spændingen i ledningerne og luftfugtigheden. Støjen er kraftigst 

ved høj spænding og i fugtigt vejr. Baseret på konkrete støjmålinger på Energinets stationsanlæg udgør koronastøj 

ikke et betydende støjbidrag set i forhold til øvrige støjkilder på anlæggene. Støjberegningerne er derfor lavet på bag-

grund af komponenterne på stationerne.  
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Støjen fra højspændingsstationerne i driftsfasen vil overholde vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj i over-

ensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen uddybet i kapitel 12.3.  

Radaranlægget på Normarkvej 25 støjer med en kildestyrke på maksimalt 70 dB i 15 meters højde. Støjkilderne på Sta-

tion Engbjerg fremgår af Tabel 5.5, og nye støjkilder på Station Idomlund fremgår af Tabel 5.6.  

 

5.4 Belysning 

Der opsættes ikke permanent belysning langs kabelanlægget i anlægsfasen. I anlægsfasen vil der være lys fra entre-

prenørmaskiner inden for normal arbejdstid (mandag-fredag 7-18). Det vil være et kort tidsrum i ydertimerne, hvor 

det er mørkt, at lys kan være generende. Varigheden af belysning på de enkelte lokaliteter er kort ved kabelnedlæg-

ning pga. anlægsarbejdets kontinuerte fremdrift. Arbejdet foregår i det åbne land med 4 boliger inden for 25 meter. 

Kabelanlægsarbejdet mellem kysten ved Vejlby Klit og Station Engbjerg startede maj 2019 og var færdigt i januar 

2020. Kabelanlægsarbejdet mellem Station Engbjerg og Station Idomlund foregik fra juni 2019 – november 2019.  An-

lægsarbejdet på stationerne er udført august 2018 – februar 2020 inden for almindelig arbejdstid mellem 07-18. Der 

udestår arbejde med de harmoniske filtre på Station Engbjerg og radaranlægget på Normarkvej samt kobling af sø-

kablet med landkablet på stranden ved Vejlby Klit. Mellem solnedgang og arbejdstidens afslutning kl. 18:00 (ofte før) 

er der ved behov oplyst på arbejdsområdet. Belysning er placeret i højden og rettet mod pladsen og sender ikke for-

styrrende lys ud i omgivelserne. I mørke kan stationsområdet i anlægsfasen ses som oplyst fra afstand. Arbejdet fore-

går i det åbne land med spredt bebyggelse.   

Der er ikke permanent belysning på stationerne i driftsfasen. Belysning af stationer vil kortvarigt blive aktiveret ved ser-

vicearbejde og tilsyn i mørke perioder. Belysningen vil oplyse bygninger og de nære færdselsarealer omkring statio-

nerne, og vil ikke lyse ud i landskabet. Planlagte servicebesøg udføres i dagtimerne (7-18). 

Der vil ikke være lys på radaranlægget på Normarkvej 25. 

 

5.5 Affald 

For kabelanlægget består affald af tomme kabeltromler og boremudder, som er et restprodukt fra underboringerne. 

Der er anvendt op til 135 kabeltromler. Kabeltromlerne er af stål og vejer ca. 500 kg hver. Tromlerne leveres til skrot af 

entreprenøren. Skrotaftageren og dennes medarbejdere eller underleverandører har de nødvendige tilladelser og mil-

jøgodkendelser til at håndtere, transportere, og bortskaffe de skrottede dele. Energinet og Vattenfall sikrer i forbin-

delse med valg af entreprenør, at ovenstående forhold er på plads. Boremudder kan enten være ren jord eller forure-

net jord. Hvis der er tale om ren jord, bliver boremudderen spredt ud på landbrugsarealer efter jordflytningstilladelse 

fra kommunen med tilhørende vilkår. I dette projekt er der spredt boremudder ud følgende steder: I Lemvig Kom-

mune 14.770 tons fordelt på matrikel nr. 60a, Den sydlige del, Harboøre, og på matrikel nr. 31a, Den nordlige del, Bøv-

ling. I Struer Kommune 656 tons på matrikel nr. 11d, Sivekærgård, Asp, og i Holstebro Kommune 160 tons boremud-

der på matrikel nr. 14a Naur By, Naur.  

Hvis det område, som underbores, indeholder forurening, kan boremudderen også være forurenet. Inden udspred-

ning på landbrugsarealer tages der prøver af boremudderen, og hvis der findes forurening, bortskaffes boremudde-

ren til godkendt modtageanlæg. Analyser foretaget af Eurofins viser, at boremudderen fra en 36 meter lang underbo-

ring ca. 1 km nord for Station Idomlund (UB4) var forurenet (klassificeret som UK jord). De ca. 21 tons boremudder fra 

denne underboring er derfor bortskaffet til godkendt modtager. Boremudder fra alle øvrige underboringer var uforu-

renet (kategori 1 jord). Uforurenet boremudder er spredt ud på landbrugsjord på de ovennævnte matrikler.  
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Affald fra anlægsfasen bliver kildesorteret og håndteret i henhold til Lemvig, Struer og Holstebro Kommunes regulati-

ver for erhvervsaffald. Mængden af byggeaffald fra anlægsarbejdet kræver ikke udbygning af den eksisterende kapa-

citet for affaldshåndtering.  

For stationsanlæggene er der en begrænset mængde affald fra de komponenter, der bliver leveret og installeret. 

Disse bliver ligeledes håndteret i henhold til Lemvig og Holstebro Kommunes regulativer for erhvervsaffald. 

Der forventes intet affald i driftsfasen for hverken kabelanlæg eller stationsanlæg. 

 

5.6 Spildevand 

Sanitært spildevand fra Station Engbjerg ledes til kloak. Lemvig Kommune meddelte den 3. december 2018 tilslut-

ningstilladelse til afledning af spildevand til den offentlige spildevandsledning tilhørende Lemvig Vand og Spildevand 

A/S. Der er ikke foretaget ændringer af de sanitære forhold på Station Idomlund i forbindelse med projektet. Herud-

over ledes vand fra olieudskiller (regnvand fra transformer fundamentet) til samletanken, da det betragtes som spilde-

vand. Der indgås aftale med registreret slamsuger om passende tømningsfrekvens i driftsperioden.  

 

5.7 Regnvand  

Regnvand på stationerne afledes til faskiner, jf. tilladelser fra Lemvig og Holstebro Kommune. Lemvig Kommune gav 

den 3. december 2018 nedsivning- og udledningstilladelse af rent tag- og overfladevand for Station Engbjerg.  

Ved udbygning af Station Idomlund blev der etableret fire regnbede til brug for nedsivning af overfladevand fra ejen-

dommen. Holstebro Kommune meddelte den 4. februar 2019 tilladelse til etablering af regnbede til nedsivning af 

overfladevand.   

 

5.8 Magnetfelter samt varmeudvikling fra kabler 

Magnetfelter findes overalt, hvor der går en elektrisk strøm. Omkring kabelanlæg og stationer vil der være magnetfel-

ter. Magnetfelternes størrelse afhænger af, hvor stor strømmen er, hvor tæt man er på kilden til felterne, og hvordan 

kablet eller apparatet er konstrueret. For jordkabler er magnetfeltet størst lige over kablet og aftager hurtigt med af-

stand. Ved stationsanlæg vil der ligeledes være magnetfelter ved de forskellige strømførende komponenter, men 

også her aftager felterne hurtig med afstanden. Magnetfelter måles i mikrotesla (µT). De danske myndigheder vurde-

rer ikke, at der er videnskabeligt grundlag for at give generelle anbefalinger eller grænseværdier i forhold til eksiste-

rende højspændingsanlæg. I stedet anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat et forsigtighedsprincip ved nybyggeri. 0,4 µT 

bruges som en skæringsværdi og som et pejlemærke for, hvornår der skal foretages en mere detaljeret og konkret 

vurdering af lokale forhold samt en udredning af, hvor store magnetfelterne vil være.  

Ved etablering af højspændingsanlæg anvendes et forsigtighedsprincip, som omhandler nærhed mellem boliger og 

højspændingsanlæg. For Station Engbjerg og Station Idomlund er udredningsafstanden 12 meter. Begge stationsom-

råder er indhegnet, og magnetfeltet uden for indhegningen vil være faldet til lave og ubetydelige værdier. Afstand 

mellem boliger og kabelanlægget er længere end forsigtighedsafstanden på 12 meter. Dermed er forsigtighedsprin-

cippet fulgt. Figur 5.21 viser, hvordan magnetfelter for et 3-fase 66 kV kabelanlæg aftager med afstand med en instal-

lationsdybde på 1,5 meter og afstand mellem kabelsystemer på 10 meter.  
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Figur 5.21: Principskitse for et 3-faset 66kV kabelanlæg og dets magnetfelter. 

 

Jordkablerne er omgivet af bakkesand med en særlig sammensætning af kornstørrelser, som sikrer varmeafledning fra 

kablerne. Der udlægges ca. 10 cm sand under kablerne og 20 cm sand over kablerne. Fra kablet til jordoverfladen er 

der ca. 1,3 meter. Energinet har foretaget en teoretisk beregning af Vesterhav Nord landkablernes temperaturpåvirk-

ning af den omgivende jord ved drift. Det giver en varmepåvirkning på 1-2 grader i 50 cm dybde. I praksis vil forhold 

som lufttemperatur, solindstråling, nedbør, mm., påvirke jordtemperaturen i de øverste jordlag væsentligt mere end 

kablerne. Det vil formodentlig ikke være muligt at registrere en større temperaturændring andet end ganske tæt på 

kablerne. Temperaturstigningen fra kablerne er væsentlig mindre end det naturlige temperaturudsving fra årstidsvari-

ationer (normalt cirka 10 grader i 1,5 m’s dybde og op til 20-25 grader i de øverste jordlag). Der er ikke kendskab til 

konkrete erfaringer, der tyder på, at varmeudvikling fra drift af kablerne kan påvirke flora og fauna. Energinet og Vat-

tenfall har således ikke kendskab til forandringer af bevoksning, landbrugsafgrøder, dyreliv eller andet fra nuværende 

kabelanlæg, som kan henledes til varme fra elkabler.  
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6. Natura 2000 

Jævnfør Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse skal dette kapitel indeholde væsentlighedsvurderinger for alle relevante 

Natura 2000-områder. For de områder, hvor en væsentlig påvirkning ikke kan udelukkes, skal der gennemføres en 

konsekvensvurdering. 

 

6.1 Lovgrundlag 

EU har vedtaget to naturbeskyttelsesdirektiver, som pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og natur-

typer, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene:  

• EU's habitatdirektiv (Rådets direktiv nr. 92/43/1992) har til formål at beskytte arter og naturtyper, der er karakteri-

stiske, truede, sårbare eller sjældne i EU. Hvert EU-land skal udpege områder, der kan fungere som sikre leveste-

der for de naturtyper og arter, som er opført på habitatdirektivets bilag I og II. Disse områder betegnes habitatom-

råder. Habitatdirektivet omfatter derudover en generel beskyttelse af de arter, som er opført på direktivets bilag IV 

(de såkaldte bilag IV-arter). Beskyttelsen af bilag IV-arterne gælder også uden for habitatområderne. 

 

• EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv (Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2009/147/EF) har til formål at beskytte leve-

steder og rasteområder for fugle, som er sjældne, truede eller følsomme over for ændringer af levesteder i EU. 

Hvert EU-land skal udpege områder for at beskytte fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Disse om-

råder benævnes fuglebeskyttelsesområder.  

Natura 2000-områderne er baseret på de europæiske naturbeskyttelsesdirektiver, og er betegnelsen for det internati-

onale netværk af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder i EU. For hvert Natura 2000-område findes en liste – det 

såkaldte udpegningsgrundlag – med naturtyper, arter og fugle, som det enkelte område er udpeget for at beskytte. 

Formålet med Natura 2000-netværket er at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er på udpeg-

ningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder.  

Som en del af Natura 2000-netværket indgår i Danmark også de såkaldte Ramsarområder. Ramsarområder er våd-

områder med så mange vandfugle, at de har international betydning og skal beskyttes. Ved mange vandfugle forstås 

her, at der jævnligt i området opholder sig mindst 20.000 individer eller findes mindst 1% af en bestand af en art eller 

underart. De vådområder, der har international betydning, omfatter ikke kun områder for fugle. Det er også områder, 

der er vigtige for andre organismer. Det er for eksempel områder, der er væsentlige fouragerings-, gyde-, opvækst- 

eller rasteområder for vigtige fiskebestande (Miljøstyrelsen, 2020d). Ramsarområderne er udpeget af det enkelte land. 

Alle de danske Ramsarområder indgår i EF-fuglebeskyttelsesområderne, og er derfor også en del af Natura 2000-net-

værket. 

Bestemmelserne i de europæiske naturbeskyttelsesdirektiver er indarbejdet i en række nationale love og bekendtgø-

relser. I Danmark er habitatbekendtgørelsen (BEK nr 2091 af 12/11/2021) en væsentlig del af implementeringen af EU’s 

habitatdirektiv og EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Et hovedelement i beskyttelsen af Natura 2000-områder er, at myn-

dighederne i deres administration og planlægning ikke må vedtage planer eller projekter, der kan skade de arter og 

naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare.  

 

6.2 Metode  

Før der kan gives tilladelse til en plan eller et projekt, skal det vurderes, om planen eller projektet i sig selv eller i for-

bindelse med andre planer eller projekter kan medføre væsentlige påvirkninger af udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-områder. Denne indledende vurdering betegnes ofte en væsentlighedsvurdering. Hvis væsentlige påvirkninger 
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ikke kan udelukkes, skal der foretages en Natura 2000-konsekvensvurdering, hvor det vurderes, om planen eller pro-

jektet kan medføre skade på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder. 

I det følgende beskrives den metode til Natura 2000-vurdering, der er anvendt i nærværende rapport, og som er ba-

seret på den gældende lovgivning, habitatbekendtgørelsen (BEK nr 2091 af 12/11/2021), vejledningen til habitatbe-

kendtgørelsen (Miljøstyrelsen, 2020a), bestemmelserne i artikel 6 i habitatdirektivet (Rådets direktiv nr. 92/43/1992) 

samt relevante afgørelser fra EU-domstolen og Miljø- og Fødevareklagenævnet samt vejledninger m.m.  

Indledningsvis beskrives metoden til afgrænsning af relevante Natura 2000-områder, og efterfølgende beskrives me-

toden til væsentlighedsvurderinger. Da der ikke er gennemført konsekvensvurdering, er metodikken for dette ikke be-

skrevet.  

6.2.1 Afgrænsning af relevante Natura 2000-områder 

På Figur 6.1 ses projektet og nærliggende Natura 2000-områder. De nærmeste områder er nr. 28 Agger Tange, Nis-

sum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, nr. 65 Nissum Fjord, nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage samt 

nr. 64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede. Projektets påvirkning af disse fire områder 

indgår i den følgende væsentlighedsvurdering.  

Yderligere Natura 2000-områder ligger over 10 km fra projektet. Projektets potentielle påvirkninger er beskrevet i af-

snit 6.5.1, og de vurderes kun at forekomme i kort afstand (op til et par km) fra anlægget. Kabelanlæg, stationsanlæg 

og radar vurderes således ikke at kunne medføre påvirkninger af øvrige Natura 2000-områder end de fire ovenfor 

nævnte områder. 

 

Figur 6.1: Projektet Landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark i forhold til nærliggende Natura 2000-områder (habitatområder og 

fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Gældende afgrænsning ses på figuren. 
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I 2018 opdaterede Danmark afgrænsningen af Natura 2000-områderne (Miljøstyrelsen, 2018). Der er pligt til at be-

skytte de nyudpegede arealer med det samme. De arealer, der foreslås udtaget af Natura 2000-netværket, skal også 

beskyttes, indtil Europa-Kommissionen har godkendt de nye områdegrænser. Dette er endnu ikke sket. Det betyder, 

at det i dag både er de forventede udvidelser og de foreslåede reduktioner, der er beskyttede (Miljøstyrelsen, 2018). 

For fuglebeskyttelsesområder skal arealreduktioner ikke godkendes af Europa-Kommissionen, og disse gælder derfor 

umiddelbart. I gennemgangen af de relevante Natura 2000-områder i afsnit 6.4 er det beskrevet, om der i 2018 er 

sket ændringer i afgrænsningen af det enkelte område, der er relevante i forhold til projektet. 2  

 

Den 1. december 2021 trådte en ny habitatbekendtgørelse i kraft. Habitatbekendtgørelsen udpegede seks nye marine 

fuglebeskyttelsesområder ved udvidelse af eksisterende fuglebeskyttelsesområder eller udpegning af helt nye fuglebe-

skyttelsesområder. Ændringen har ikke betydning for projektet, da det nærmeste af de nye områder (F126 Skagerrak) 

ligger over 75 km væk. 

6.2.2 Væsentlighedsvurdering  

Vurderingen af, om en plan eller et projekt påvirker et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, retter 

sig mod påvirkningen af de karakteristika og miljømæssige forhold, der kendetegner det konkrete Natura 2000-om-

råde, herunder særligt de konkret fastsatte bevaringsmålsætninger for de arter og naturtyper, der er på Natura 2000-

områdets udpegningsgrundlag.  

I gennemgangen af udpegningsgrundlaget skal der, som redegjort for i afsnit 6.2.1, også tages højde for, om der er 

foreslået ændringer i områdets udpegningsgrundlag.  

På baggrund af gennemgangen af udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder vurderes det for de 

relevante dele af udpegningsgrundlaget, om Landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark kan medføre væsentlige 

påvirkninger.  

EU-Domstolen har fastslået, at påvirkningen skal vurderes ud fra, om den er så væsentlig, at de bevaringsmålsætnin-

ger, der opstilles i Natura 2000-planen, ikke kan opnås, hvorefter naturtyperne og arterne skal være stabile eller i 

fremgang.  

I Europa-Kommissionens vejledning til habitatdirektivets artikel 6 fremgår nedenstående beskrivelse af, hvad der ka-

rakteriserer en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område:  

”Væsentlighed varierer afhængigt af faktorer såsom en virknings omfang, type, udbredelse, varighed, intensitet, tids-

punkt, sandsynlighed, kumulative virkninger og de pågældende naturtypers og arters sårbarhed (Europa-

Kommissionen, 2019)” 

Det fremgår desuden, at ”et tab på et hundrede kvadratmeter naturtype kan fx være væsentlig i forbindelse med en lille 

lokalitet for en sjælden orkidé, mens et tilsvarende tab af stor steppelokalitet kan være uvæsentlig, hvis den ikke har no-

gen indvirkninger på lokalitetens bevaringsmålsætninger (Europa-Kommissionen, 2019).” 

Det må imidlertid være en væsentlig påvirkning, hvis påvirkningen kan få betydning ved fx at skade beskyttede arter 

eller naturtyper. Således har EU-domstolen i en dom slået fast, at en lille, men varig og uoprettelig reduktion af en 

 

2 Naturklagenævnet har i en afgørelse fra 2004 (78: MAD 2005.928) konkluderet, at kravet om vurdering af eventuelle påvirkninger som følge af en 

plan eller et projekt derfor også gælder i forhold til foreslåede ændringer i udpegningsgrundlaget, selv om forslaget om justering af udpegnings-

grundlag endnu ikke er endeligt besluttet og meddelt Europa-Kommissionen (Miljøstyrelsen, 2020a). 
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prioriteret naturtype kan udgøre en væsentlig påvirkning, og dermed anses som en skade på et Natura 2000-områ-

des integritet (Miljøstyrelsen, 2020a). 

I den anden ende af skalaen må det antages, at en påvirkning som udgangspunkt ikke er væsentlig, fx hvis påvirknin-

gen skønnes at indebære negative udsving i bestandsstørrelser, der er mindre end de naturlige udsving for den på-

gældende art eller naturtype. Hvis den beskyttede naturtype eller art efter en konkret vurdering skønnes hurtigt og 

uden menneskelig indgriben at kunne opnå den hidtidige tilstand eller en tilstand, der skønnes at være bedre end den 

hidtidige tilstand, vurderes påvirkningen ligeledes for ubetydelig. Midlertidige forringelser eller forstyrrelser i en even-

tuel anlægsfase, der ikke har efterfølgende konsekvenser for de arter og naturtyper, som Natura 2000-området er 

udpeget for at beskytte, er almindeligvis ikke en væsentlig påvirkning (Miljøstyrelsen, 2020a). 

For at vurdere, om en påvirkning af et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger er væsentlig, skal alle relevante 

aspekter af en plan eller et projekt beskrives, hvilket medfører, at beskrivelsen skal omfatte alle tidsmæssige faser af en 

plan eller projekt, herunder mulige skadevirkninger både i anlægsfasen og driftsfasen.  

Vurderingen skal - ud over effekten af planen eller projektet i sig selv - også inddrage den samlede påvirkning som 

planen eller projektet i forbindelse med andre planer og projekter kan medføre. 

Væsentlighedsvurderingen kan i en række situationer foretages relativt enkelt. I disse situationer kan det for visse arter 

og naturtyper helt afvises, at en plan eller et projekt kan skade et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger, fx 

fordi ingen naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget er følsomme over for den påvirkning, som et projekt med-

fører.  

Af EU-Domstolens praksis fremgår det, at det berørte geografiske område ikke er begrænset til plan- og projektområ-

der, der udelukkende forekommer i eller omfatter hele eller dele af et Natura 2000-område. I det berørte geografiske 

område indgår også områder påvirket af planer og projekter, der ligger uden for Natura 2000-området, men som kan 

have væsentlig indvirkning på Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger, uanset afstanden fra det pågældende 

Natura 2000-område (Miljøstyrelsen, 2020a). 

Hvis det ikke kan udelukkes, at en plan eller et projekt kan medføre væsentlige påvirkninger af udpegningsgrundlaget 

for et eller flere Natura 2000-områder, skal der gennemføres en Natura 2000-konsekvensvurdering for det pågæl-

dende område og ud fra områdets bevaringsmålsætninger. 

  

6.3 Datagrundlag 

Beskrivelsen af udpegningsgrundlaget for relevante Natura 2000-områder er baseret på de oplysninger, der indgår i 

områdernes Natura 2000-planer samt basisanalyserne til disse. Der har i 2019 været forslag til ændringer i udpeg-

ningsgrundlag for danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder i høring (Miljøstyrelsen, 2019d). De nye naturtyper og 

arter på udpegningsgrundlaget indgår i de reviderede basisanalyser for planperioden 2022-2027. Endvidere indgår 

naturtyper og arter, som er foreslået fjernet fra udpegningsgrundlaget, indtil dette er godkendt af EU.  

Udkast til Natura 2000-planerne for 2022-2027 er offentliggjort i februar 2022, og var i høring fra den 21. februar til 

den 20. maj 2022. Natura 2000-planerne for 2022-2027 er ikke endeligt vedtaget, men de indgår i rapporten, som var 

de gældende, og målsætninger for Natura 2000-områderne er beskrevet på baggrund af disse planer. Størstedelen af 

anlægsarbejdet blev gennemført i 2018-2020 , det vil sige i planperioden 2016-2021. Da målsætningerne i Natura 

2000-planer for planperioden 2016-2021 er videreført og uddybet i Natura 2000-planer for 2022-2027 beskrives mål-

sætninger i Natura 2000-planer 2016-2021 ikke særskilt i det følgende. 
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Grundlaget for vurderingerne omfatter viden fra nationale overvågningsprogrammer (NOVANA), kortoplysninger fra 

Danmarks Arealinformation, Danmarks Naturdata samt kortgrundlaget for basisanalyser og udkast til Natura 2000-

planer 2022-2027 (MiljøGIS, 2022), kortgrundlaget til basisanalyser og Natura 2000-planer for 2016-2021 

(Miljøstyrelsen, 2016) samt oplysninger fra relevante hjemmesider, rapporter og opslagsværker. 

 

6.4 Eksisterende forhold 

De Natura 2000-områder, der indgår i denne rapport, fremgår af Tabel 6.1, og kan ses på Figur 6.1.  

To af de beskrevne Natura 2000-områder omfatter også Ramsarområder: Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, 

Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (Ramsarområde nr. 5 Nissum Bredning med Harboør - og Agger Tange) 

og nr. 65 Nissum Fjord (Ramsarområde nr. 4 Nissum Fjord). 

I de følgende afsnit beskrives udpegningsgrundlaget for de Natura 2000-områder, der fremgår af Tabel 6.1. 

Tabel 6.1: Natura 2000-områder som indgår i denne rapport (H = habitatområde, F = fuglebeskyttelsesområde, R = Ramsarområde). 

Afstanden mellem den nærmeste afgrænsning af Natura 2000-området og projektet er angivet i tabellen. 

Natura 2000-område nr. og navn Habitat-, fuglebeskyttelses- og 

Ramsarområder 

Afstand til projektet 

28 Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø 

H28, F23, F27, F28, F39 og R5 2,7 km til kabel og 3,5 km til Station 

Engbjerg 

65 Nissum Fjord H58, F38 og R4 2,3 km til kabel 

224 Flynder Å og heder i Kloster-

hede Plantage 

H224, F115 2,1 km til kabel 

64 Heder og klitter på Skovbjerg 

Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede 

H57 og H225 1,7 km til kabel og 4 km til Station Id-

omlund 

 

6.4.1 Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø 

Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø har et samlet areal på 33.086 

ha, hvoraf de 28.158 ha er hav, og de 577 ha er store søer. Området består af habitatområde H28 Agger Tange, Nis-

sum Bredning, Skibsted Ford og Agerø samt fuglebeskyttelsesområderne F23 Agger Tange, F27 Glomstrup Vig, 

Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme, F28 Nissum Bredning og F39 Harboøre Tange, Plet 

Enge og Gjeller Sø samt Ramsarområde nr. 5. Området ligger i Thisted, Morsø, Struer og Lemvig kommuner. 

Udpegningsgrundlaget udgøres af 29 habitatnaturtyper, 6 habitatarter og 27 fuglearter, se Tabel 6.2. Ved høring af 

opdatering af udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder i 2019 er naturtyperne 3140 

kransnålalgesøer og 3160 brunvandede søer samt arten gråsæl foreslået tilføjet, mens 7140 hængesæk er foreslået 

fjernet i habitatområde H28. Der er foreslået flere ændringer i fuglebeskyttelsesområderne. Her beskrives kun ændrin-

ger i F39, da det er det nærmeste, og det eneste der potentielt kan påvirkes af projektet. I fuglebeskyttelsesområde 

F39 er havterne (ynglende) foreslået tilføjet, og hvidbrystet præstekrave og mosehornugle (ynglende) samt bramgås 

og klyde (trækgæst) er foreslået fjernet (Miljøstyrelsen, 2019d). Både de tilføjede og foreslåede fjernede arter og na-

turtyper fremgår af den reviderede basisanalyse og udkast til Natura 2000-plan for 2022-2027 og derfor også af Tabel 

6.2 (Miljøstyrelsen, 2021a).  
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Ved justering af Natura 2000-områdernes grænser i 2018 er habitatområde H28 udvidet ved Gjeller Odde ca. 5 km fra 

projektet. Der er udtaget ret store markarealer i kanten af fuglebeskyttelsesområde F39 ved Harboøre og fra fuglebe-

skyttelsesområde F28 nord for Lemvig (Miljøstyrelsen, 2018). Justeringen har medført, at afstanden mellem projektet 

og Natura 2000-området er øget med lidt over 1 km.  

Natura 2000-området ligger ved den vestligste del af Limfjorden. Området består af flere store marine delområder 

bl.a. Nissum Bredning, som ligger stort set ubeskyttet for vestenvinden og består af lavvandede grunde mod vest, 

samt Limfjordens dybeste område Oddesund mod øst. Midt i området ligger den beskyttede og lavvandede Skibsted 

Fjord. Området er primært karakteriseret ved store arealer med marine naturtyper, strandenge og strandvolde, hvor 

strandengene og de marine naturtyper rummer vigtige levesteder for områdets fugle. Derudover er der i området 

store arealer med klitnaturtyper og rigkær. Der er også arealmæssigt mindre dominerende men naturmæssigt vigtige 

forekomster med kalkoverdrev, surt overdrev og kildevæld.  

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte kerneområder for en lang række ynglefugle og trækfugle og 

levesteder for arterne odder, blank seglmos, spættet sæl og gråsæl samt en række naturtyper. I perioder rummer 

området en stor del af verdensbestanden af lysbuget knortegås. Pibeand, spidsand og krikand raster, i perioder i stort 

antal, i lagunesøerne på Agger Tange og på de omkringliggende strandenge. Hjejle findes som trækfugl periodisk i 

meget stort antal på strandengene på Agger Tange og ved bl.a. Agerø, Ager Vejle og Lindholm. For ynglefuglene 

rummer området bl.a. væsentlige forekomster af de kolonirugende fugle klyde, splitterne, dværgterne, havterne, og 

fjordterne. Ynglefuglene almindelig ryle og brushane forekommer ikke længere i stort antal i området, men findes her 

dog stadig med få ynglepar som et ud af få tilbageværende steder i Danmark (Miljøstyrelsen, 2021a). 

Kabelanlægget ligger syd for Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. 

Den korteste afstand mellem projektet og Natura 2000-området er 2,7 km. Endvidere ligger Station Engbjerg 3,5 km 

fra Natura 2000-området. Afstanden mellem projektet og nærmeste kortlagte habitatnaturtype er over 5 km. Der er 

hydrologisk kontakt mellem projektet og Natura 2000-området, da kablet krydser to vandløb omfattet af naturbeskyt-

telseslovens § 3 (hvoraf 1 er målsat i vandområdeplanerne), samt to mindre grøfter/kanaler, som løber til Natura 2000-

område nr. 28. 
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Tabel 6.2: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø 

(Miljøstyrelsen, 2021a). Tabellen viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes hen-

viser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret 

naturtype jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T). 

Udpegningsgrundlaget er gennemgået af miljøstyrelsen i 2018-2021: Hængesæk (7140) er ikke tilstede i habitatområde nr. 28. Mose-

hornugle (Y) er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde F 23. Hvidbrystet præstekrave (Y) og mosehornugle (Y) er ikke tilstede i fuglebe-

skyttelsesområde F39. For trækfuglene er følgende fugle ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: lil le kobber-

sneppe (T) i fuglebeskyttelsesområde F23, hvinand (T) i fuglebeskyttelsesområde F28, bramgås (T) og klyde (T) i fuglebeskyttelsesom-

råde F 39.  
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6.4.1.1 Målsætninger 

Den overordnede målsætning for Natura 2000-område nr. 28 er i udkast til Natura 2000-plan 2022-2027 

(Miljøstyrelsen, 2021b) følgende: 

”Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget skal bidrage til at opnå gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. 

Målet er, at områdets mange naturtyper domineret af hav- og kystnatur udgør et stort, sammenhængende naturom-

råde med vægt på dynamisk kystudvikling og retablering af de hydrologiske og naturmæssige sammenhænge mellem 

havet og kysten, med velegnede, udbredte yngle- og rasteområder for hav- og kystfugle samt velegnede levesteder for 

områdets arter.  

Fuglebeskyttelsesområderne sikres som internationalt vigtige, velegnede levesteder for udpegningsgrundlagets talrige 

yngle- og trækfugle, herunder områdets vidtstrakte strandenge, kystlaguner og småøer med Agger Tange og Harboøre 

Tange som kerneområde. Det er af international betydning, at der i området sikres velegnede levesteder for trækfuglene 
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grågås, hjejle, kortnæbbet gås, krikand, lysbuget knortegås, pibeand, pibesvane og spidsand. Det er endvidere af natio-

nal betydning, at der sikres velegnede levesteder for ynglefuglene almindelig ryle og brushane samt de kolonirugende 

ynglefugle fjordterne, havterne, klyde, dværgterne og splitterne. Hjejle har tidligere ynglet i området.  

Områdets vidtstrakte marine naturtyper (1110, 1140, 1150, 1160, 1170) og kystnaturtyperne strandvold med enårige og 

flerårige planter (1210, 1220), kystklint/klippe (1230), enårig strandengsvegetation (1310) og strandeng (1330) sikres. Lige-

ledes sikres sønaturtyperne kransnålalge-sø (3140) og næringsrig sø (3150), klitnaturtyperne hvid klit (2120), grå/grøn klit 

(2130), kilthede (2140), havtornklit (2160), grårisklit (2170) og klitlavning (2190), samt indlandsnaturtyperne tør hede 

(4030), kalkoverdrev (6210), kildevæld (7220) og rigkær (7230). Nævnte naturtyper har enten stærkt ugunstig bevarings-

status, særlige forekomster i Danmark eller biogeografisk store forekomster i området. Blank seglmos forekommer som 

eneste sted i Thy i et af områdets rigkær.  

For områdets indlandsnaturtyper søges arealet øget, og der skabes så vidt muligt sammenhæng mellem forekomsterne.  

For områdets marine naturtyper sikres en rig bundvegetation og fauna, som bl.a. kan sikre fødegrundlaget for områdets 

fugle og pattedyr.  

Områdets sikres som et godt levested for den større forekomst af spættet sæl og gråsæl.  

Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig hydrologi og drift/pleje, en lav næ-

ringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne.  

Den økologiske integritet sikres derudover ved god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næringsstoffer og miljøfar-

lige stoffer, hvilket reguleres gennem vandområdeplanerne.” 

6.4.2 Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord 

Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord har et samlet areal på 11.061 ha, hvoraf de 6.313 ha er selve Nissum Fjord, 

og 250 ha er vandflade i de store søer. Natura 2000-området er udpeget som habitatområde H58 Nissum Fjord og 

fuglebeskyttelsesområde F38 Nissum Fjord. Området ligger i både Lemvig og Holstebro Kommune.  

Udpegningsgrundlaget udgøres af 24 habitatnaturtyper, 8 habitatarter og 25 fuglearter, se Tabel 6.3. Ved høring af 

opdatering af udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder i 2019 er bæver foreslået tilføjet, 

og 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde foreslået fjernet i habitatområde H58. Desuden er blåhals (Y) fore-

slået tilføjet, og ynglefuglene dværgterne og hvidbrystet præstekrave foreslået fjernet i fuglebeskyttelsesområde F38 

(Miljøstyrelsen, 2019d). Både de tilføjede og foreslåede fjernede arter og naturtyper fremgår af den reviderede basis-

analyse og udkast til Natura 2000-plan for 2022-2027 og derfor også af Tabel 6.3 (Miljøstyrelsen, 2021c).  

Ved justering af Natura 2000-områdernes grænser i 2018 er der udtaget/foreslået udtaget markarealer flere steder i 

kanten af området (Miljøstyrelsen, 2018). Afgrænsningen af fuglebeskyttelsesområdet er justeret, mens habitatområdet 

har den oprindelige afgrænsning, indtil ændringen er godkendt af EU-Kommissionen. Endvidere er fuglebeskyttelses-

område F38 udvidet lidt mod nord i den nordligste del af Natura 2000-området, ca. 7,5 km fra projektet. 

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte Nissum Fjord og de store forekomster af vandfugle herun-

der en række arter af svaner, gæs, ænder og vadefugle samt naturtyperne strandeng og kystnære naturtyper som 

havtornklit, og området er primært karakteriseret ved de store lysåbne arealer med disse naturtyper (Miljøstyrelsen, 

2021c). Nissum Fjord rummer mere end 5 % af de samlede arealer af strandeng og havtornklit og desuden ca. 18 % af 

den marine naturtype kystlagune og strandsøer inden for Natura 2000-områderne i den marine atlantiske region. Af 

arter i området bør nævnes bæver, som er ny på områdets udpegningsgrundlag. Der findes store mængder af 
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rastende trækfugle som bramgås og kortnæbbet gås i området, og der yngler en stor bestand af rørskovstilknyttede 

arter som rørdrum og rørhøg.  

Nissum Fjord ligger som en lavvandet brakvandslagune bag den smalle klittange, Bøvling Klit. Fjorden er opdelt i tre 

bassiner, Ydre Fjorde (Ydre Fjord og Bøvling Fjord), Mellemfjord og Felsted Kog, der afviger i økologiske kår og bio-

logi. Især Bøvling Fjord har en meget svingende vandstand, der påvirkes kraftigt af vindens retning og styrke. Ved 

Thorsminde har Nissum Fjord forbindelse til Nordsøen via en afvandingssluse. De lavtliggende områder på tangen 

nord og syd for Thorsminde fremtræder i dag som en mosaik af saltpåvirkede græsningsarealer, høslet-arealer samt 

ubenyttede områder, der henligger med højt græs, rørskov eller strandrørsump. Langs fjordens nord- og østside fin-

des rørsump og strandrørsump i varierende bredde. Indfjorden og Felsted Kog er omgivet af udstrakte rørskove. 

Spredt på tangen findes mindre partier med klitnatur. Mere samlet klitnatur findes mellem Nørre Fjand og Felsted 

Odde. Syd for Bøvlingbjerg ligger fire større søer, Indfjorden, Tangsø, Byn og Søndersund omgivet af ferske enge og 

rørsump. Arterne i søerne er i tilbagegang, men de fire søer huser i danske sammenhænge stadig en meget artsrig 

undervandsflora med mellem 22 og 37 registrerede undervandsplanter. Specielt Byn har en unik og meget beskyttel-

sesværdig undervandsvegetation, da nogle af Danmarks mest sjældne undervandsplanter fra den danske rødliste er 

registreret.  

Nissum Fjords beliggenhed på trækruten langs Vestkysten betyder, at en lang række fuglearter benytter fjorden som 

rasteplads. De mest synlige er knopsvane, bramgås og kortnæbbet gås, der forår og efterår kan ses raste i store antal 

på engene i området, og de bruger i perioder fjorden som overnatningsplads. På vandfladen er der periodisk store 

antal ænder, herunder især krikand og i noget mindre omfang pibeand, spidsand og stor skallesluger. I de lavvan-

dede områder, herunder primært Bøvling Fjord og på strandengene ved Bøvling og ved Gørding på østsiden af Fel-

sted Kog, ses mængder af rastende vadefugle især i træktiden. Talrigest er lille kobbersneppe og hjejle. Efter at græs-

ningen er genoptaget på Gørdingdæmningen, er dette engområde ved udløbet af Storåen blevet et meget værdi-

fuldt område for vadefugle, herunder også områdets eneste yngleplads for brushane. Fjandø er i visse år en meget 

vigtig yngleplads for kolonirugende arter som klyde, split-, hav- og fjordterne og en vigtig fouragerings- og rasteplads 

for lysbuget knortegås i vinterhalvåret. Forekomsten af ynglefugle er dog meget afhængig af, om der er rovdyr på 

øen. Rundt langs hele fjorden vokser der meget store områder med rørskov, og dette favoriserer arter som rørdrum 

og rørhøg, og en nytilkommet ynglefugl som blåhals ses i stigende omfang. På de dyrkede arealer primært syd for 

fjorden ses hvert forår pomeransfugle, der i nogle dage raster, før de trækker videre mod de nordskandinaviske yng-

lepladser. 

Kabelanlægget ligger nordøst for Natura 2000-område nr. 65. Den korteste afstand mellem projektet og Natura 

2000-området er 2,3 km. Afstanden mellem projektet og nærmeste kortlagte habitatnaturtype er 2,5 km. Der er hy-

drologisk kontakt mellem projektet og Natura 2000-området, da kablet krydser 11 § 3 beskyttede vandløb og to min-

dre grøfter/kanaler (alle ved underboring), som udleder i Natura 2000-område nr. 65.  

  



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10414604 

Udarbejdet af:  BJSC, MAC, RTRO, BRE m.fl. Kontrolleret af: LRM Godkendt af: 

MXJ 
52/253 

Tabel 6.3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord (Miljøstyrelsen, 2021c). Tabellen viser naturtyper og/eller 

arter på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. 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 jf. habitatdirektivet.  

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-21: Strandvold med enårige planter (1210) er ikke tilstede i habitatområde H58. Hvid-

brystet præstekrave (Y) og dværgterne (Y) er ikke tilstede i fuglebeskyttelsesområde F38. 
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6.4.2.1 Målsætninger 

Den overordnede målsætning for Natura 2000-område nr. 65 er i udkast til Natura 2000-plan 2022-2027 

(Miljøstyrelsen, 2021d) følgende: 

”Naturtyper og arter på områdets udpegningsgrundlag skal bidrage til at opnå gunstig bevaringsstatus på biografisk 

niveau. Målet er at de tre bassiner i kystlagunen Nissum Fjord, de større søer (Indfjorden, Tangsø, Søndersund og Byn) 

og vandløbene i området sammen med især de store strandengsarealer omkring vandområderne udgør et stor sam-

menhængende varieret naturområde af stor naturmæssig værdi, der fortsat rumme velegnede vokse- og levesteder for 

områdets mange udpegede arter og naturtyper.  

Det er målet at fuglebeskyttelsesområdets kombination af store sammenhængende vandområder af laguner, ferske søer 

med store sammenhængende strandenge og rørskovsarealer fortsat sikres som levesteder for de nationalt betydende 

forekomster af ynglende rørskovsfugle som rørdrum og rørhøg og for kolonirugende kystfugle som klyde, split-, fjord- og 

havterne. Strandengene omkring vandområderne var tidligere yngleplads for engfuglene almindelig ryle og brushane. 

Almindelig ryle har været forsvundet som ynglefugl fra området i gennem en længere årrække, og brushane registreres 

nu kun med års mellemrum.  

Nissum Fjord-området har international værdi for en række af områdets udpegede trækfuglearter. For svanearterne: 

knop-, sang og pibesvane, gåsearterne: bram-, kortnæbbet - og lysbuget knortegås og andefuglene: pibe- og spidsand 

samt toppet skallesluger er det tilsvarende målet, at områdets vandområder og de tilknyttede strandenges store værdi 

som overnatnings- og fourageringsområde for disse arter opretholdes og sikres. Området er også af international be-

tydning for to vadefuglearter: klyde og lille kobbersneppe. Begge arter benytter området som raste- og fourageringsom-

råde i forbindelse med trækket til og fra ynglepladserne i Danmark eller for kobbersneppens vedkommende på den ark-

tiske tundra. Det er derfor målsætningen, at de to arter fortsat kan finde uforstyrrede områder inden for området.  

Områdets naturtyper og arter sikres og forekomsterne af de på nationalt plan væsentlige forekomster af lagune og klit-

hede og de i biogeografisk henseende store arealer med strandeng, havtornklit samt de truede naturtyper grå/grøn klit, 

tidvis våd eng, rigkær og stilkege-krat prioriteres højt. Naturtyperne og levestederne for arterne sikres generelt den mest 

hensigtsmæssig pleje/drift og arealet af naturtyperne søges øget, og der skabes så vidt muligt sammenhæng mellem 

forekomsterne. Der sikres ekstensiv drift af lysåbne naturtyper, således at lysåbne, våde og tørre naturtyper vekselvirker 

og huser en naturkarakteristisk fauna og flora. I Natura 2000 området prioriteres de vådeste dele af rørskovsarealerne 

opretholdt som rørskov på bekostning af strandenge med lav vegetation. Områdets ynglebestand af rørdrum og rørhøg 

er helt afhængige af udbredte rørskovsarealer på fugtig eller våd bund, herved opnår arternes reder den største sikker-

hed for prædation fra pattedyr.  

Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig hydrologi og drift/pleje, en lav næ-

ringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. Den økologiske integritet for området 

sikres derudover ved god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, hvilket regule-

res gennem vandområdeplanerne.” 

6.4.3 Natura 2000-område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage 

Natura 2000-område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage har et samlet areal på 759 ha. Natura 2000-

området er udpeget som habitatområde H224 og fuglebeskyttelsesområde F115. Området ligger i Lemvig Kommune. 

Udpegningsgrundlaget udgøres af 19 habitatnaturtyper, 3 habitatarter og 4 fuglearter, se Tabel 6.4 (Miljøstyrelsen, 

2021e). Ved høring af opdatering af udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder i 2019 er 

3130 ret næringsfattige søer, 7230 rigkær og bæver foreslået tilføjet i habitatområde H224. (Miljøstyrelsen, 2019d). De 

tilføjede arter og naturtyper fremgår af den reviderede basisanalyse og udkast til Natura 2000-plan for 2022-2027 og 

derfor også af Tabel 6.4 (Miljøstyrelsen, 2021e).  
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Ved justering af Natura 2000-områdernes grænser i 2018 er habitatområdet udvidet i den nordlige og østlige del 

(nærmeste udvidelse ligger 3,5 km fra projektet), og hele Natura 2000-området er tillige udpeget som fuglebeskyttel-

sesområde F115 (Miljøstyrelsen, 2018). 

Natura 2000-området er beliggende i Klosterhede Plantage, som er på ca. 6.400 ha, hvoraf ca. 5.000 ha er tilplantet 

hovedsageligt med nåletræer. Klosterhede Plantage er et af de største skovområder i Danmark. Området er belig-

gende på en hedeslette, der er dannet under sidste istid ved aflejringer af grus og sand. Iskanten strakte sig fra Bov-

bjerg mod Struer, og kan i dag ses som et højdedrag 1 - 2 km nord for Klosterhede Plantage. Plantagen gennemskæ-

res i nord-sydgående retning af Flynder Å i en ret bred ådal med mange mindre tilløb.  

Tabel 6.4: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage (Miljøstyrelsen, 2021e). 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 jf. habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T). 

 

Natura 2000-område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage er specielt udpeget for at beskytte de store 

forekomster af tør og våd hede, hængesæk, revling-indlandsklit, og området rummer over 5 % af det samlede areal 

af enekrat og bøg på mor inden for Natura 2000-områder i den atlantiske region. Blandt ynglefuglene bør nævnes, at 

der i området yngler et (visse år to) par af landets samlet set meget lille bestand af fiskeørn, ligesom der yngler stor 

hornugle i plantagen.  

Området er primært karakteriseret ved de mange små og vidt forgrenede vandløb omgivet af lysåbne, våde arealer 

samt de store lysåbne hedeflader.  

I 1999 blev der udsat 18 bævere i Flynder Å-systemet i Klosterhede Plantage. De har nu formeret sig til en større vest-

jysk bestand, der har spredt sig til andre vandløbssystemer primært i Vestjylland. Bæverne sætter deres tydelige præg 

på især de våde slugter og deres nærmeste omgivelser i Klosterhede Plantage. Der ses i området talrige dæmninger 

og opstemninger og væltede træer, hvilket giver området en hel særlig og foranderlig dynamik.  
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Kabelanlægget ligger syd for Natura 2000-område nr. 224. Den korteste afstand mellem projektet og Natura 2000-

området er 2,1 km. Natura 2000-området ligger opstrøms projektet, det vil sige, at vandets strømningsretning i vand-

løb, løber fra Natura 2000-område nr. 224 mod projektets krydsning med nedstrøms vandløb.  

6.4.3.1 Målsætninger 

Den overordnede målsætning for Natura 2000-område nr. 224 er i udkast til Natura 2000-plan 2022-2027 

(Miljøstyrelsen, 2021f) følgende: 

”Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget skal bidrage til at opnå gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. 

Målet er, at området i sin helhed fremstår som et sammenhængende, varieret naturområde af stor naturmæssig værdi. 

Hedefladerne i Klosterheden og Kronhede Plantage samt Flynder Å er karakteristiske landskabselementer i området. Den 

bæverskabte dynamik tilføjer et særligt præg til naturen området. Naturtyperne på hederne samt vandløbene, søerne 

og naturtyperne i ådalene sikres en god-høj naturtilstand med et varieret dyre- og planteliv.  

Områdets arealmæssigt dominerende naturtyper og arter sikres sammen med forekomsterne af de i biogeografisk hen-

seende store arealer med enekrat (5130) og bøg på mor (9110) samt naturtyper med stærkt ugunstig bevaringsstatus 

som revling-indlandsklit (2320), våd hede (4010), tør hede (4030), surt overdrev (6230), tidvis våd eng (6410), hængesæk 

(7140), rigkær (7230) og alle skovnaturtyper.  

Områdets vandløb (3260) sikres en fortsat høj grad af naturlig dynamik mellem vandløbene og de brednære arealer og 

områdets småsøer sikres en veludviklet undervandsvegetation og fauna og samtidig sikres den på landsplan fåtallige art 

bæver.  

Områdets kombination af store hede-, mose- og skovområder sikres som levesteder for de vigtige forekomster af yngle-

fugle i området. Den på nationalt plan sjældne ynglefugl fiskeørn og stor hornugle yngler i de uforstyrrede skovpartier, 

natravn i overgangszonerne mellem hede og skov og rødrygget tornskade på heder med spredt bevoksning af især ene.  

Hvor der er modsatrettede interesser mellem stilkege-krat (9190), tør hede (4030), surt overdrev (6230) og enekrat 

(5130) bevares ældre arealer med stilkeg-krat (9190 mens udvidelse af de lysåbne naturtyper kan prioriteres over yngre 

tilgroningsstadier af stilkege-krat (9190).  

Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig hydrologi og drift/pleje, en lav næ-

ringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. Den økologiske integritet for området 

sikres derudover ved god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, hvilket regule-

res gennem vandområdeplanerne.” 

6.4.4 Natura 2000-område nr. 64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede 

Natura 2000-område nr. 64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede har et samlet areal på 

3.452 ha. Natura 2000-området er udpeget som habitatområde H57 og H225. Området ligger i Holstebro Kommune, 

Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.  

Udpegningsgrundlaget udgøres af 22 habitatnaturtyper og 4 habitatarter, se Tabel 6.5 (Miljøstyrelsen, 2021g). Ved 

høring af opdatering af udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder i 2019 er 3130 søbred 

med småurter, 3150 næringsrige søer og 7140 hængesæk foreslået tilføjet i habitatområde H57, og 2310 indlandsklit-

ter med lyng og visse, 3130 søbred med småurter, 3150 næringsrige søer og 3160 brunvandede søer er foreslået tilfø-

jet i habitatområde H225 (Miljøstyrelsen, 2019d). De tilføjede arter og naturtyper fremgår af den reviderede basisana-

lyse og udkast til Natura 2000-plan for 2022-2027 og derfor også af Tabel 6.5 (Miljøstyrelsen, 2021g). 
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Ved justering af Natura 2000-områdernes grænser i 2018 er der sket en del ændringer i Natura 2000-område nr. 64, 

se Figur 6.2.  

 

Figur 6.2: Figuren viser Natura 2000-område nr. 64 med habitatområde H57 og H225 med udvidelser pr. 1. november 2018 i forhold 

til beliggenheden af projektet (Miljøstyrelsen, 2018). 

 

Habitatområde H225 er bl.a. udvidet med et areal, som omfatter lidt af Storå i den nordlige ende af H225, som ligger 

nærmest projektet, se forstørret udsnit på Figur 6.2. Den nærmeste udvidelse af H225 ved Storå er ca. 30 m bred – 

svarende til bredden af Storå med bræmmer - og 370 m lang. Den korteste afstand i luftlinje til projektet er 1,7 km. 

Desuden er der foreslået arealreduktioner af markarealer i kanten af habitatområde H225, der afventer godkendelse 

af EU-Kommissionen.  

Ændringer i H57 er ikke relevante i forhold til dette projekt på grund af afstanden på over 8 km. Det skal dog bemær-

kes, at det nyudpegede areal af H57 syd for Sørvad (helt sydøst på Figur 6.2) var afgørende for udfaldet af Miljø- og 

Fødevarenævnets afgørelse i juni 2021, da det nyudpegede areal kun lå 150 m fra det projektområde som fik VVM-

tilladelse i 2017. Det konkrete projekt ligger mere end 14 km fra det nyudpegede areal af H57 syd for Sørvad. 

Natura 2000-område nr. 64 er specielt udpeget for at beskytte de store arealer med indlandsklit, tør og våd hede 

samt enekrat. Natura 2000-området ligger på Skovbjerg Bakkeø, som er Danmarks største bakkeø. Bakkeøen var isfri 

under sidste istid. Den blev skabt af moræneaflejringer fra næstsidste istid og formet af smeltevandsfloderne under 

sidste istid, der både havde en udgravende og en aflejrende effekt. Hele Natura 2000-området er domineret af 
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indlandsklitter, som er opstået ved sandflugt i slutningen af sidste istid. Denne sandflugt blev først bragt til ophør i 

slutningen af 1700-tallet som følge af sandflugtsloven (Miljøstyrelsen, 2021g). 

Tabel 6.5: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede 

(Miljøstyrelsen, 2021g). 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 jf. habitatdirektivet.  

 

6.4.4.1 Målsætninger 

Den overordnede målsætning for Natura 2000-område nr. 64 er i udkast til Natura 2000-plan 2022-2027 

(Miljøstyrelsen, 2021h) følgende: 

”Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget skal bidrage til at opnå gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau. 

Målsætningen er, at de store hedearealer med indlandsklitterne og Idom Å er karakteristiske landskabselementer i om-

rådet og at området i sin helhed fortsat fremstår som et sammenhængende, varieret naturområde af stor værdi.  

Revling-indlandsklit (2320), som har en særlig forekomst i Danmark sikres sammen med de biogeografisk store arealer 

med naturtyperne visse-indlandsklit (2310), græs-indlandsklit (2330), våd hede (4010), tør hede (4030), enekrat (5130), 
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kildevæld (7220) og stilkege-krat (9190). Tilsvarende sikres arealer med naturtyperne tidvis våd eng (6410), tørvelavning 

(7150), rigkær (7230) og skovbevokset tørvemose (91D0). Nævnte naturtyper har enten stærk ugunstig bevaringsstatus, 

særlige forekomster i Danmark eller biogeografisk store forekomster i området. Arealet af ovennævnte naturtyper øges, 

og der skabes, så vidt det er muligt, sammenhæng mellem forekomsterne.  

Områdets småsøer med naturtyperne kransnålalge-sø (3140), brunvandet sø (3160), næringsrig sø (3150) og søbred 

med småurter (3130) har alle stærkt ugunstig bevaringsstatus. Disse søer sikres en veludviklet bundvegetation og fauna 

således at der fortsat findes gode levesteder for stor vandsalamander i området.  

Sammen med naturtypen vandløb med vandplanter (3260) sikres de dertil knyttede arter bæklampret, laks og odder, 

der alle har væsentlige forekomster i området.  

I dette Natura 2000 område prioriteres udvidelse af arealer med våd hede (4010) og rigkær (7230) på bekostning af an-

dre naturtyper.  

Hvor der er modsatrettede interesser mellem stilkege-krat (9190), indlandsklit naturtyper (2310/20/30), tør hede (4030), 

surt overdrev (6230) og enekrat (5130) bevares ældre arealer med stilkeg-krat (9190) mens de nævnte lysåbne naturty-

per prioriteres over yngre tilgroningsstadier af stilkege-krat (9190). Dog skal mosaiknatur mellem egekrat og lysninger 

sikres.  

Hvor der forekommer yngre tilgroninger af værdifulde arealer med tidvis våd eng (6410), hængesæk (7140), kildevæld 

(7220) eller rigkær (7230) prioriteres de lysåbne naturtyper højere end naturtyperne skovbevokset tørvemose (91D0) eller 

elle- og askeskov (91E0). Gamle og/eller veludviklede naturlige bevoksninger med skovbevokset tørvemose (91D0) eller 

elle- og askeskov (91E0) bevares.  

Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig hydrologi og drift/pleje, en lav næ-

ringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. Den økologiske integritet for området 

sikres derudover ved god vandkvalitet gennem reduceret tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, hvilket regule-

res gennem vandområdeplanerne.” 

 

6.5 Væsentlighedsvurdering 

I dette afsnit er der foretaget en vurdering af, hvilke arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for de fire rele-

vante Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes af projektet, og om der er tale om en væsentlig påvirkning. 

For hvert af de fire Natura 2000-områder vurderes, om det kan udelukkes, at projektet kan medføre en væsentlig på-

virkning, eller om væsentlige påvirkninger ikke kan udelukkes, og det derfor skal belyses i en konsekvensvurdering.  

Væsentlighedsvurderingerne foretages med udgangspunkt i metodebeskrivelsen i afsnit 6.2.2 og på baggrund af det 

nuværende kendskab til projektet, viden om forekomst af de relevante arter og naturtyper, specialist-viden om rele-

vante naturtyper og arters biologi samt viden og erfaringer fra sammenlignelige projekter.  

For at vurdere, om en påvirkning af et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger er væsentlig, skal alle relevante 

aspekter af en plan eller et projekt være beskrevet, dvs. beskrivelsen skal omfatte alle tidsmæssige faser af projektet. 

De følgende vurderinger omfatter derfor både anlægsfasen og driftsfasen. 

I afsnit 6.5.6 er det opsummeret for hvert Natura 2000-område, om det kan afvises, at projektet kan medføre væsent-

lige påvirkninger af udpegningsgrundlaget. 
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6.5.1 Projektets potentielle påvirkninger 

Projektet er beskrevet mere detaljeret i kapitel 5. Herunder er en kortfattet opsummering af potentielle påvirkninger 

fra anlæg og drift af projektet. 

Ved nedgravning af kablet er der anvendt gravekasse, hvor kabelgraven løbende bliver gravet og tildækket. Kablerne 

er udlagt ovenpå jorden i sektioner af 1-1,5 km for derefter at blive ført ned i kabelgraven. Kabelgraven er ved denne 

anlægsmetode kun åben i få timer ad gangen over en strækning på ca. 10 meter. Gravekassen er ikke "sårbar" overfor 

områder, hvor grundvandet står højt, og der er ikke behov for midlertidig grundvandssænkning i kabelgraven ved 

anvendelse af gravekasse. 

Arbejdsbæltet ved nedgravning er 18-20 m bredt. Dertil er der behov for depotpladser og tromledepoter, som etab-

leres på landbrugsarealer eller lignende, hvor der ikke er risiko for at skade natur. 

Ved krydsning af vandløb, veje mv. bliver kablet etableret ved styret underboring. Eksisterende infrastruktur med sam-

fundsmæssig, regional eller lokal betydning underbores, da dette er den mest kosteffektive anlægsmetode, ligesom 

områder med blødbund og vanddækkede arealer underbores, da anlægsmetoden med gravet rende i disse områder 

er meget vanskelig. Projektet krydser ingen Natura 2000-områder og ved underboring er den eneste potentielle på-

virkning af habitatarter og -naturtyper er hvis der sker blowout med boremudder i et vandløb, som fører til eller fra et 

Natura 2000-område. I forbindelse med gennemførelse af projektet i 2018-2020 skete der blowout i Glarbjerg Bæk. 

Glarbjerg Bæk løber til Fåre Mølleå som løber ud i N65 Nissum Fjord, ca. 11 km nedstrøms projektets krydsning. Bore-

mudderen i vandløbet blev oprenset i overensstemmelse med miljøberedskabsplanen og godkendt af tilsynsmyndig-

heden. I den efterfølgende vurdering redegøres teoretisk for konsekvenser af et potentielt uheld med lækage af bore-

mudder i vandløb, uanset om det er sket.  

Ved underboring af helt små vandløb, grøfter eller kanaler med lille eller ingen vandføring (herunder Glarbjerg Bæk) 

vurderes det, at et uheld med lækage af boremudder vil være uden betydning, da boremudderen ifølge beredskabs-

planen kan inddæmmes og fjernes ved opgravning eller opsugning. 

Der vil være behov for midlertidig oppumpning af grundvand i muffegrave og i underboringernes start- og sluthuller, 

når disse er placeret steder, hvor grundvandet står højt. Inden opstart af anlægsarbejdet har bygherre søgt kommu-

nen om tilladelse til midlertidige oppumpninger og nedsivninger af grundvand ved muffegrave og underboringernes 

start- og sluthuller. Erfaringsmæssigt er der behov for oppumpning ved ca. halvdelen af hullerne. Lemvig, Struer og 

Holstebro Kommune har givet tilladelse til midlertidige oppumpninger og nedsivninger af grundvand ved muffegrave 

og underboringer. Der er i alt gennemført 129 midlertidige grundvandssænkninger i forbindelse med projektet i peri-

oden fra juli 2019 til oktober 2019. Placeringerne er fordelt jævnt langs kabelanlægget. Grundvandssænkning ved 

muffehuller tager normalt op til 2 uger (ved Bur dog op til 30 dage) og blev udført med sugespidsanlæg eller en læn-

sepumpe. Muffegrave er ca. 1,8 meter dybe, og sugespidser er sat i ca. 3-4 meters dybde. Grundvandssænkning ved 

underboringernes start- og sluthuller udføres med lænsepumpe og tog to dage. Det oppumpede grundvand blev 

nedsivet lokalt. Den mindste afstand mellem et Natura 2000-område og et sted, hvor der er sket oppumpning af 

grundvand, er ved øst for Bur, hvor afstanden til Storå i Natura 2000-område nr. 64 er 1,7 km. Da der er tale om kort 

varighed (fra 2 dage til 2 uger, dog ved Bur op til 30 dage) og små mængder vand (mellem ca. 1.800 og 14.400 m3 

per sted), og da det oppumpede grundvand blev nedsivet lokalt, vurderes den lokale udbredelse af en grundvands-

sænkning at være meget begrænset, og den vil ikke kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt. 

Der er ingen forureningsmæssig risiko ved evt. brud på kabler og senere skrotning af disse, idet der er anvendt XLPE-

kabler, som består af faste materialer som plast og metaller. 

Anlægsarbejderne ved Station Engbjerg varer ca. 19 måneder (plus 7-10 måneder for de harmoniske filtre) og ved 

Station Idomlund ca. 16 måneder. Der anvendes almindelige entreprenørmaskiner (gummiged, gravemaskine, 
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rendegraver/minigraver, lastbil/dumper og manitu), og der er ingen stærkt støjende aktiviteter som nedramning eller 

spunsning. Støj fra stationsområderne i driftsfasen fra transformatorer og kørsel til stationerne er helt uden betydning 

for Natura 2000-områder, da den korteste afstand mellem et stationsområde og Natura 2000-område er 3,4 km. 

6.5.2 Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø 

Kabelanlægget passerer syd for Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, 

hvor den korteste afstand mellem projektet og Natura 2000-området er 2,7 km. Endvidere ligger Station Engbjerg 3,5 

km fra Natura 2000-området. Afstanden mellem projektet og nærmeste kortlagte habitatnaturtype er over 5 km.  

I forbindelse med etablering af kablet underbores fire vandløb med udløb i Nissum Bredning og dermed Natura 

2000-område nr. 28. 

I det følgende vurderes det, om projektet vil kunne medføre væsentlige påvirkninger af henholdsvis habitatnaturtyper, 

habitatarter og fugle.  

 

Figur 6.3: Beliggenhed af projektet i forhold til Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. 

Kortlagte habitatnaturtyper, § 3-beskyttede vandløb og afgrænsningen af F39 og H28 fremgår af figuren.  

6.5.2.1 Habitatnaturtyper 

Projektet omfatter underboring af følgende vandløb med udløb til Nissum Bredning, se Figur 6.3 (de angivne afstande 

afspejler vandets vej gennem vandløbet fra underboringen til udløb i Natura 2000-området og ikke afstand i luftlinje): 
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• To tilløb til Noret, heraf et § 3 beskyttet og en grøft/kanal (via Plet Enge til Nissum Bredning i F39 i Natura 

2000-område nr. 28). Afstand til Natura 2000: 3,5-4 km. 

• Kanal mellem Nørrevese og Mellemvese (via Hygum Nor til Nissum Bredning i F39 i Natura 2000-område 

nr. 28). Afstand til Natura 2000: 3 km. 

• Hove Å, § 3 beskyttet og målsat, (udløb til Nissum Bredning i F39 i Natura 2000-område nr. 28). Afstand til 

Natura 2000: 6 km. 

 

Der er således hydrologisk kontakt fra projektet til Natura 2000-område nr. 28, hvor den korteste afstand via vandløb 

og søer er på 3,5 km og med udmunding i fuglebeskyttelsesområde F39. De underborede vandløb udløber, som det 

fremgår af listen ovenfor i Nissum Bredning på et sted, hvor Nissum Bredning er udpeget som fuglebeskyttelsesom-

råde, men ikke som habitatområde. Fra vandløbenes udløb i bredningen er der mere end 3,8 km til marine habitatna-

turtyper i habitatområde H28 og over 2 km til terrestriske habitatnaturtyper. 

På trods af, at der er hydrologisk kontakt mellem kabelanlægget og Natura 2000-område nr. 28, er afstanden så stor, 

at virkninger på habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget i tilfælde af en lækage af boremudder i forbindelse med 

underboringerne vil være helt uden betydning. I kapitel 9 om overfladevand vurderes påvirkning af vandkvalitet i 

vandløbene med udløb i Natura 2000-området i tilfælde af blowout med lækage af boremudder ved underboring. 

Vurderingen viser, at påvirkning af vandkvalitet vil være kortvarig og lokal nedstrøms underboringen, idet et eventuelt 

blowout hurtigt vil kunne inddæmmes og fjernes. 

I mindre vandløb vil der være en mindre vandføring. I tilfælde af blowout i et mindre vandløb er der derfor bedre mu-

lighed for at fjerne boremudderen, da den bliver liggende på vandløbsbunden eller kun langsomt føres bort med 

strømmen. Erfaringer viser, at 90-95% af det boremudder, som slipper ud i mindre vandløb, kan fjernes igen (Evida og 

Energinet, 2022). Påvirkningen fra et eventuelt blowout i et mindre vandløb vil derfor være lokal og kortvarig. Det vur-

deres derfor, at et blowout ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse for målsatte vandområder ned-

strøms for de mindre vandløb. De to tilløb til Noret og kanal mellem Nørrevese og Mellemvese er her betragtet som 

mindre vandløb, som hører under denne vurdering. 

Hove Å er målsat og vurderes i kapitel 9 om overfladevand. Vandløbet, som er et mindre vandløb, der er ca. 1,5-1,7 m 

bredt ved krydsningen. Hove Å vurderes derfor også at høre under ovenstående vurdering for mindre vandløb, og et 

blowout vil således ikke forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse for det målsatte vandløb eller nedstrøms 

vandområdet. 

Projektets påvirkninger som følge af midlertidig oppumpning af grundvand ved muffehuller og underboringernes 

start- og sluthuller i anlægsfasen varer op til 2 uger. Vandmængden, der oppumpes, er begrænset og maksimalt op 

til 14.400 m3, som ledes til nedsivning lokalt til samme grundvandsmagasin, uden risiko for overfladisk afstrømning. På 

grund af den begrænsede varighed og mængde, der oppumpes, vurderes det, at oppumpningen ikke påvirker nær-

liggende overfladevandsforekomster (se kapitel 10 om jord og grundvand, afsnit 10.4.1). Da de nærmeste habitatna-

turtyper ligger over 5 km fra projektet, kan det udelukkes, at projektet vil medføre nogen direkte eller indirekte virk-

ninger på habitatnaturtyper. I driftsfasen foregår der kun aktiviteter ved stationsområderne i form af tilsyn mv., som 

ikke vil kunne påvirke habitatnaturtyper. Der vil på grund af projektets karakteristika og afstanden til Natura 2000-om-

rådet således ikke være nogen påvirkninger, der kan påvirke habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt. 

6.5.2.2 Habitatarter 

Blank sejlmos vokser i mineralrige kær med konstant gennemstrømning af grundvand, ofte i form af væld. Arten er 

registreret over 20 km fra projektet, og på grund af denne afstand og de kortvarige, midlertidige oppumpninger af 

grundvand på op til 2 uger af begrænsede mængder på op til 14.300 m3, vil projektet ikke kunne påvirke arten eller 

dens levested. 
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Stavsilden er en vandrefisk, der yngler i ferskvand og vokser op i havet. Der er ikke sikkert kendskab til, at arten no-

gensinde har ynglet i de danske vandløb. Herhjemme træffes den som en gæst fra landene syd for Danmark, hvor 

den gyder i de store mellemeuropæiske vandløb. Efter gydning vandrer den mod nord og træffes bl.a. langs de dan-

ske kyster. Stort set alle de registreringer, der sker af stavsild herhjemme, gøres i havet, og kun ganske få individer er 

truffet i vandløb. Derfor betragtes den blot som en strejfer. Af samme grund har de danske vandløbs tilstand ingen 

direkte betydning for artens forekomst herhjemme (Miljøstyrelsen, 2021a). I Danmark er arten truffet i størst antal 

langs vestkysten, hvor arten sammen med andre fiskearter samler sig omkring havneanlæg fx ved sluserne i Hvide 

Sande og Thorsminde. Da der kun er tale om strejfende individer af stavsild, og de danske vandløbs tilstand ingen 

direkte betydning har for artens forekomst herhjemme, vurderes projektet ikke at kunne påvirke stavsild væsentligt. 

Stor vandsalamander yngler i ferske vandhuller. Afstanden mellem projektet og kortlagte levesteder samt forekomster 

af stor vandsalamander er over 15 km. På grund af denne afstand, og da projektets påvirkninger i form af grund-

vandssænkninger har en meget begrænset udbredelse, vil projektet ikke kunne påvirke arten. De fleste voksne indivi-

der bevæger sig inden for 250 meter af ynglestedet. Enkelte individer kan kolonisere nye vandhuller op til 1.000 meter 

fra et ynglevandhul. Den korteste afstand mellem projektet og Natura 2000-området er 2,7 km, og projektet vurderes 

derfor ikke at kunne påvirke bestanden af stor vandsalamander i Natura 2000-området. Stor vandsalamander er desu-

den bilag IV-art, og projektets påvirkninger af arten i forhold til denne beskyttelse vurderes i kapitel 8 om bilag IV-

arter.  

Odder er registreret syv steder i Natura 2000-område nr. 28, hvoraf den nærmeste registrering ligger over 15 km fra 

projektet. Der vurderes i basisanalysen umiddelbart ikke at være trusler for artens forekomst i Natura 2000-området 

(Miljøstyrelsen, 2021a). Odder antages at findes langs alle krydsede vandløb, dog ikke markgrøfter. Anlægsarbejdet i 

forbindelse med underboring af vandløb kan potentielt medføre forstyrrelse af odder, hvis arbejdspladser ligger tæt 

op ad vandløbet. Arten er knyttet til ferskvand og færdes i og helt tæt på vandløbet, samt har ynglehuler i vandløbs-

brinken. Odder er primært nataktiv, og da anlægsarbejdet vil foregå i dagtimerne, har kort varighed (få timer til få 

dage) og arbejdspladser holder mindst 10 m afstand til vandløb, vurderes der ikke at være væsentlige påvirkninger af 

odder som følge af støj og forstyrrelser fra anlægsarbejdet. Selv med antagelse om, at kabelanlægget krydser de fire 

vandløb som leder til Nissum Bredning et sted, hvor der er en odderhule med yngel, vurderes der ikke at ske en væ-

sentlig påvirkning af odder i habitatområde H28. Forstyrrelsen fra arbejdspladserne omkring vandløbene varer kun få 

timer og er en enkeltgangshændelse. Forstyrrelsen vurderes ikke at medføre konsekvenser for eventuelle unger, der 

måtte opholde sig i hulen, da odderen, hvis den bliver forstyrret, vil kunne genoptage sin yngelpleje, så snart anlægs-

arbejdet er stoppet. Anlægsarbejdets støjniveau kan sidestilles med almindelig aktivitet på marker med landbrugsma-

skiner. Odder vurderes endvidere ikke at være sårbar overfor kortvarigt og lokalt forhøjet indhold af fint sediment i 

vandet. Odder er en bilag IV-art, og der er registreringer af arten også uden for Natura 2000-området, herunder ved 

tilløbet til Hygum Nor lige uden for Natura 2000-område nr. 28. Projektets påvirkninger af arten som følge af beskyt-

telsen som bilag IV-art vurderes i kapitel 8 om bilag IV-arter, se afsnit 8.6.2.  

Gråsæl og spættet sæl er knyttet til de kystnære farvande, hvor der er rigelig føde og uforstyrrede yngle-/og hvile-

pladser. Påvirkning af de marine arter vil udelukkende kunne ske i forbindelse med uheld ved underboring med læ-

kage af boremudder. Arterne vurderes ikke at være sårbare overfor indhold af fint sediment i vandet. Idet der er er en 

afstand på over 7 km mellem underboringer og habitatområde H28, vurderes projektet ikke at påvirke arterne væ-

sentligt. 

6.5.2.3 Fugle 

Natura 2000-områdets fuglearter kan potentielt blive påvirket i tilfælde af, at vandkvaliteten i vandløb og Nissum 

Bredning påvirkes som følge af eventuel lækage af boremudder ved underboringer. Vurderinger i kapitel 9 om over-

fladevands påvirkning af vandkvalitet i vandløbene med udløb i Natura 2000-område 28 i tilfælde af uheld med læ-

kage af boremudder ved underboring viser, at påvirkning af vandkvalitet vil være kortvarig (30 – 60 minutter) og lokal 
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(0,4 – 1,0 km nedstrøms fra underboringen). Da afstanden mellem underboringerne og fuglebeskyttelsesområde F39 

via vandløb og søer er mindst 3,5 km, vurderes det, at væsentlige påvirkninger på områdets fuglearter kan afvises. 

Der vil ikke være risiko for påvirkning af yngleområder for fugle som følge af forstyrrelse og støj på grund af projektets 

begrænsede påvirkninger i anlægsfasen. Anlægsarbejdet kan sidestilles med almindelig aktivitet på marker med land-

brugsmaskiner. 

6.5.3 Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord 

Kabelanlægget ligger nordøst for Natura 2000-område nr. 65. Den korteste afstand mellem projektet og Natura 

2000-området er 2,3 km. Afstanden mellem projektet og nærmeste kortlagte habitatnaturtype er 2,5 km. Der er hy-

drologisk kontakt fra projektet til Natura 2000-området, da kablet krydser 13 vandløb (12 ved underboring, 1 ved gen-

nemgravning), som udleder i Natura 2000-område nr. 65. 

I det følgende vurderes det, om projektet vil kunne medføre væsentlige påvirkninger af henholdsvis habitatnaturtyper, 

habitatarter og fugle.  

 

Figur 6.4: Beliggenhed af projektet i forhold til Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord. Kortlagte habitatnaturtyper og § 3 beskyt-

tede vandløb  fremgår af figuren.  
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6.5.3.1 Habitatnaturtyper 

Projektet krydser 13 vandløb med udløb til Natura 2000-område nr. 65, se Figur 6.4. 12 krydsninger sker ved underbo-

ring, mens et målsat vandløb som ikke er § 3 registreret gennemgraves. (de angivne afstande afspejler vandets vej 

gennem vandløbet fra krydsningen til udløb i Natura 2000-området og ikke afstand i luftlinje): 

• Glarbjerg Bæk, § 3 beskyttet og målsat (via Fåremølle Å). Afstand til Natura 2000: 12 km.  

• Fåremølle Å, § 3 beskyttet og målsat. Afstand til Natura 2000: 10 km. 

• Møltrup Grøft, § 3 beskyttet og målsat (via Fåremølle Å). Afstand til Natura 2000: 9 km. 

• Flynder Å/Bækmarksbro Å, § 3 beskyttet og målsat. Afstand til Natura 2000: 4 km 

• Dride Å, § 3 beskyttet og målsat (via Flynder Å/Bækmarksbro Å). Afstand til Natura 2000: 4 km. 

• Holmgård Mosegrøft (3 steder) (via Flynder Å/Bækmarksbro Å) Afstand til Natura 2000: 4,5-5 km. 

1. Underboret, § 3 beskyttet og målsat 

2. Underboret, § 3 beskyttet  

3. Gravet igennem ved den østligste krydsning ved Bossenhøjvej, målsat 

• Grøft ved Donskjær (via Damhus Å), ikke beskyttet. Afstand til Natura 2000: 5 km. 

• Hestbæk/Riskjær Bæk (via Damhus Å), § 3 beskyttet og målsat. Afstand til Natura 2000: 8 km. 

• Falsig Bæk (via Damhus Å), § 3 beskyttet og målsat. Afstand til Natura 2000: 8 km. 

• Falsig Skelgrøft (via Damhus Å). § 3 beskyttet. Afstand til Natura 2000: 8 km. 

• Gedmose Grøft (via Storå), § 3 beskyttet. Afstand til Natura 2000: 20 km. 

 

Fra Glarbjerg Bæk løber ind i Natura 2000-område nr. 65, er der yderligere ca. 2 km til Nissum Fjord. Fra Flynder 

Å/Bækmarksbro Å løber ind i Natura 2000-område nr. 65, er der yderligere ca. 8 km til Nissum Fjord. 

Der er således hydrologisk kontakt mellem projektet og Natura 2000-område nr. 65, hvor den korteste afstand via 

vandløb er 4 km.  

Flynder Å er i habitatområde H58 udpeget som habitatnaturtypen vandløb med vandplanter (3260), hvilket er den 

nærmeste habitatnaturtype i forhold til projektet, hvor den korteste afstand i luftlinje er 2,5 km. 

Natura 2000-områdets habitatnaturtyper kan potentielt blive påvirket i tilfælde af, at vandkvaliteten i vandløb påvirkes 

som følge af eventuel lækage af boremudder ved underboringer. 

Ved underboring af Glarbjerg Bæk den 21. august 2019 skete der et uheld med lækage af boremudder. Uheldet blev 

håndteret i overensstemmelse med miljøberedskabsplanen. Boremudder med bentonit havde spredt sig 25 m ned-

strøms underboringen. Det blev aftalt mellem Lemvig Kommune og entreprenøren, at boremudderen t i vandløbet 

skulle renses op med slamsuger, således at åen blev bragt tilbage til tilstanden før miljøuheldet. Fotodokumentation er 

efterfølgende fremsendt, og oprensningen er godkendt. Glarbjerg Bæk er et mindre vandløb, der ved krydsningen er 

ca. 1 m bredt. 

Vurderinger i kapitel 9 om overfladevand af påvirkning af vandkvalitet i vandløbene med udløb i Natura 2000-område 

28 i forhold til uheld med lækage af boremudder ved underboring viser, at påvirkning af vandkvalitet vil være kortva-

rig (30 – 60 minutter) og lokal (0,4 – 1,0 km) nedstrøms fra underboringen. 

Ved underboring af helt små vandløb, grøfter eller kanaler med lille eller ingen vandføring vurderes det, at et uheld 

med lækage af boremudder vil være uden betydning, da boremudderen kan inddæmmes og fjernes ved opgravning 

eller opsugning, jf. miljøberedskabsplanen. 

Hvis der var sket en lækage af boremudder i Storå, ville det ikke være muligt at inddæmme udslippet grundet den 

høje vandføring. Boremudder fra en eventuel lækage ville føres med strømmen nedstrøms underboringen. Det 
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suspenderede stof vil fortyndes forholdsvist hurtigt, da Storå er 15 m bred, og vandføringen er høj. Der er regnet på 

en lækage med 5 m3 boremudder, se kapitel 9 om overfladevand. Beregningen viser, at boremudder ved en lækage 

transporteres maksimalt 1,6 km ned ad Storå, før alt er sedimenteret i løbet af ca. 1,5 time. Koncentrationen af suspen-

deret stof lige omkring en eventuel lækage vil være på 1.016 mg/l. Det suspenderede stof vil være fortyndet ca. 80 

gange 500 meter nedstrøms en eventuel lækage, hvor den så er på 13 mg/l, hvilket ligger inden for den i forvejen fo-

rekommende variation på ca. 2-20 mg/l (Miljødata, 2022).  

Den anvendte boremudder har et lavt indhold af akrylamid, som kan være skadeligt i høje koncentrationer. Dette be-

skrives og vurderes i kapitel 9 om overfladevand, se afsnit 9.4.2.1.4, hvor det er konkluderet, at den resulterende kon-

centration af akrylamid i Storå efter en lækage vi være så lav, at det ikke ville udgøre en risiko for miljøet. Dermed vur-

deres det, at en lækage ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse for vandløbet.  

De biologiske konsekvenser ved et evt. blowout vurderes, grundet den store vandføring i vandløbet, således til at 

være lokale og kortvarige, og dermed vil det ikke påvirke den økologiske tilstand i vandløbet.  

På trods af, at der er hydrologisk kontakt mellem projektet og Natura 2000-område nr. 65, er afstanden så lang (den 

korteste afstand i luftlinje er 2,5 km og via vandløb er den 4 km), at virkninger på udpegningsgrundlaget som følge af 

blowout vil være rent teoretiske og uden reel betydning. 

Projektets påvirkninger i anlægsfasen er kortvarige, og der vil ikke ske fysiske påvirkninger af habitatnaturtyper. Den 

oppumpning af grundvand, der gennemføres i op til 2 uger ved muffehuller, samt i 1-2 dage ved start – og sluthul-

lerne medfører en kortvarig påvirkning af meget begrænset udbredelse, da der pumpes op til 14.400 m3 vand, som 

udledes til nedsivning lokalt til samme grundvandsmagasin. Da den nærmeste habitatnaturtype ligger over 4 km fra 

projektet, vil projektet ikke medføre nogen direkte eller indirekte virkninger på habitatnaturtyper. I driftsfasen vil der 

ligeledes ikke være nogen påvirkninger, der kan påvirke habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt. 

6.5.3.2 Habitatarter 

Arterne vandranke, bæklampret, flodlampret, havlampret, laks, stavsild, odder og bæver er på udpegningsgrundlaget 

for habitatområde H58. Natura 2000-områdets habitatarter kan potentielt blive påvirket i tilfælde af, at vandkvaliteten 

i vandløb påvirkes som følge af eventuel lækage af boremudder ved underboringer. Vurderinger af påvirkning af 

vandkvalitet i vandløbene med udløb i Natura 2000-område 28 i forhold til uheld med lækage af boremudder ved 

underboring i kapitel 9 om overfladevand viser, at påvirkning af vandkvalitet vil være kortvarig og lokal nedstrøms fra 

underboringen. 

Vandranke er kortlagt i en kanal ved Felsted Kog over 15 km fra projektet. Der vurderes ikke at være trusler mod ar-

tens fortsatte forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021c). Hvis der ved underboring af vandløb sker uheld med læ-

kage af boremudder, vil påvirkning være kortvarig og udbredelsen lokal. Det vurderes, at projektet ikke vil forringe 

vandkvaliteten i Natura 2000-området. Væsentlige virkninger på vandranke kan derfor afvises.  

Hverken flodlampret, havlampret eller stavsild er fundet ved NOVANA-overvågningen (Miljøstyrelsen, 2021c).  

Stavsilden er en vandrefisk, der yngler i ferskvand og vokser op i havet. Der er ikke sikkert kendskab til, at arten no-

gensinde har ynglet i de danske vandløb. Herhjemme træffes den som en gæst fra landene syd for Danmark, hvor 

den gyder i de store mellemeuropæiske vandløb. Efter gydning vandrer den mod nord og træffes bl.a. langs de dan-

ske kyster. Stort set alle de registreringer, der sker af stavsild herhjemme, gøres i havet, og kun ganske få individer er 

truffet i vandløb. Derfor betragtes den blot som en strejfer. Af samme grund har de danske vandløbs tilstand ingen 

direkte betydning for artens forekomst herhjemme (Miljøstyrelsen, 2021d). I Danmark er arten truffet i størst antal 

langs vestkysten, hvor arten sammen med andre fiskearter samler sig omkring havneanlæg fx ved sluserne i Hvide 
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Sande og Thorsminde. Da der kun er tale om strejfende individer af stavsild, og de danske vandløbs tilstand ingen 

direkte betydning har for artens forekomst herhjemme, vurderes projektet ikke at kunne påvirke stavsild væsentligt. 

Laksen har en begrænset udbredelse i Danmark og er tilknyttet de store vestjyske vandløb Skjern Å, Storå, Varde Å, 

Kongeå, Sneum Å og Ribe Å. De naturlige laksebestande i de danske vandløb er fortsat afhængige af årlige udsætnin-

ger, bortset fra i Storå, hvor udsætninger af laks ophørte efter 2017, da bestanden her vurderes at være selvreprodu-

cerende (Miljøstyrelsen, 2021c). Laksen stiller store krav til levested, både hvad angår vandkvalitet, fysiske forhold og 

vandtemperatur, og betragtes i udpræget grad som en rentvandskrævende fisk. En forudsætning for at opnå gode, 

selvreproducerende laksebestande i de store jyske vandløb er, at der skabes fripassage til og fra gydepladserne, såle-

des at det sikres, at de voksne fisk kan gyde, og laksesmoltens vandring til havet kan foregå uhindret. Endvidere er det 

afgørende, at de fysiske forhold i de pågældende vandløb tilfredsstiller laksens store krav til gydepladserne.  

Laksen benytter Nissum Fjord på dens vandring fra havet til gydepladserne i Storå og de store tilløb. Bestanden af laks 

i Storå-systemet, og dermed også laks på vandring gennem Nissum Fjord, er undersøgt fem gange fra 2005 til 2018 

(DTU Aqua, 2018). Opgangen af laks i Storå-systemet er øget markant i denne periode fra ca. 400 fisk i 2005 til næ-

sten 6.000 fisk i 2015, hvorefter der er sket et fald til ca. 4.100 ved den seneste undersøgelse i 2018. Efter 2018 er der 

ikke foretaget bestandsvurderinger, men fangsterne i 2021 var iflg. DTU Aqua, der udarbejder laksekvoter for vandlø-

bene, den laveste siden 2015 (DTU Aqua, 2022a). På trods af nedgangen de seneste år, huser Storå-systemet fortsat 

en af de største danske bestande af laks. Bæverdæmninger i flere af tilløbene til Storåen udgør effektive spærringer 

for laksenes adgang til gyde- og opvækstområdet. Laksebestanden i Storåen undersøges igen i 2022, men resultatet 

er endnu ikke offentliggjort.  

I Nissum Fjord er det væsentligt for opretholdelse af en god laksebestand, at der sikres fri vandring fra havet til gyde-

pladserne især i forbindelse med passage af slusen i Thorsminde. Storå-laksen passerer talrigt igennem Natura 2000-

området under artens gydetræk, og der vurderes således umiddelbart ikke at være trusler for artens forekomst i om-

rådet (Miljøstyrelsen, 2021c). 

Der er ikke registreret gydebanker for laks inden for ca. 1 km fra underboringen af Storå, se Figur 6.5 (Holstebro 

Kommune, 2022). Der er heller ikke registreret gydebanker for laks i hverken Ørbæk eller Falsig Bæk, som også er en 

del af Storå-vandløbssystemet. Underboring af Storå skete den 26. juni 2019, hvor lakseæg er klækket, lakseynglen er 

mobil og har en størrelse, så den kan svømme væk fra et lokalt område med højt indhold af suspenderet stof.  

Gydebanker består af grus og er altid beliggende på steder i vandløb med gode faldforhold og høj strøm, hvor der i 

mindre grad sker sedimentering. Gydebankens funktionalitet er betinget af, at gydebanken (gruset) gennemstrømmes 

med iltrigt vand, så æggene ikke kvæles. En vedvarende, stor sedimenttransport kan betyde, at gydebanker sander til. 

Dette projekt kan, i tilfælde af et uheld i form af blowout, medføre én, kortvarig passage af vand opblandet med bo-

remudder. Enkelte partikler af suspenderet stof kan midlertidigt sedimentere på eventuelle gydebanker, men ikke i en 

grad eller af en varighed, som kan påvirke gyde- og ynglesuccesen for fisk i vandløbet. 

Det vurderes derfor, at uheld med lækage af boremudder ikke vil påvirke laks væsentligt i anlægsfasen. 
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Figur 6.5: Kortet viser registreringer af gydeområder for laks i Holstebro Kommune pr. januar 2022 (Holstebro Kommune, 2022).  

 

Hav- og flodlampret gyder på vandløbsstrækninger med god strøm, og hvor vandløbsbunden består at sten og grus 

(Carl & Riis, 2019) (Møller & Carl, 2019). Gydeområderne kan således sammenlignes med gydebanker for laks, og vur-

deres derfor ikke påvirket jævnfør ovenstående gennemgang af påvirkningen af gydebanker for laks. Når lampretlar-

verne klækkes, vandrer de mod områder med blød bund, hvor de ernærer sig af fint organisk materiale, alger og mi-

kroorganismer. Her er larverne mobile og lever i et blødbundssediment, der er betinget af aflejringer. Larverne vil der-

for ikke tage skade af sedimentation af ler partikler i denne del af deres livscyklus. Voksne hav- og flodlampretter 

trækker op i vandløbene i løbet af hele året inden gydningen, som finder sted om foråret (Olesen, Carl, & Aarestrup, 

2009). I tilfælde af et blowout vil voksne hav- og flodlampretter kunne forlade lokaliteten midlertidig, hvis sedimentfa-

nen er generende. De lampretter, der trækker op i Storå-vandløbssystemet, vil have svømmet igennem Nissum Fjord 

inden da, hvor sedimentkoncentrationerne i vandsøjlen varierer kraftigt, og arterne er tilvænnet udsving i sediment-

koncentration. Den variation i vandløbets sedimenttransport, der vil komme fra et eventuelt blowout, vurderes således 

ikke som værende farlig for hav- og flodlampretter.  

Bæklampret gyder i vandløb på vandløbsbunden, hvor der er sand og grus og frisk strøm. Bæklampret lever af fint 

organisk materiale, og alger og er udbredt i både de fysisk set bedste vandløb, men også i ensartede, kanalagtige 

vandløb med langsom strøm og blød bund (Møller & Hingst, 2012), (Carl & Møller, 2019). Det vurderes, som for hav-

lampret, flodlampret og laks, at blowout ikke vil medføre forringet overlevelse af æg/larver i gydebankerne. Bæklamp-

ret lever blandt andet i vandløb med langsom strøm og blød bund, som arten graver sig ned i, og arten er således 

også tilpasset et levested, som er betinget af stor sedimentation af bl.a. lerpartikler. Det vurderes således, at voksne 

individer og larver ikke tager skade af sedimentation af ler partikler fra en eventuel blowout. 
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Bæklampret er registreret i vandløbssystemerne Flynder Å, Damhus Å, Fåremølle Å og Storå. Der vurderes ikke at 

være trusler for artens fortsatte forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021c). Der vurderes i kapitel 9 om overfladevand 

om sedimentspredning ved en potentiel lækage af boremudder ved underboring af de målsatte vandløb. Påvirkning 

af vandkvalitet i vandløbene vurderes at være kortvarig og lokal nedstrøms fra underboringen. Af de anvendte additi-

ver til boremudder er der kun et stof (akrylamid), der kan udgøre en risiko for miljøet. Det fremgår af kapitel 9 om 

overfladevand, se afsnit 9.4.2.1.4, at den beregnede koncentration af akrylamid i vandløbene ved en lækage ikke vil 

udgøre en risiko for vandmiljøet og vandlevende organismer. Det vurderes derfor, at en lækage med boremudder 

ikke vil påvirke den økologiske tilstand for vandplanter, bentiske invertebrater og fisk, da hændelsen vil være enkelt-

stående og en potentiel påvirkning vil være lokal og kortvarig. Samlet vurderes et potentielt blowout ikke at forringe 

tilstanden eller forhindre målopfyldelse for vandløbene. 

Bæklampret er registreret både i Natura 2000-område nr. 65 og flere af de opstrøms vandløb Fåremølle Å, Flynder Å 

og Dride Å i 2014 og 2020 (Miljødata, 2022), (DTU Aqua, 2022b). Påvirkninger fra projektet ved uheld med udslip af 

boremudder ved underboring af vandløbene vil ikke påvirke ind i Natura 2000-området, da påvirkninger af vandkvali-

tet vil være kortvarige og lokale, og de vurderes ikke at forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse for vandlø-

bene. Det kan derfor afvises, at projektet kan påvirke bæklampret væsentligt. 

Flodlampret er registreret med et enkelt individ på 16 cm, fanget i Holmgård Mosegrøft i august 2020 ca. 1,2 km ned-

strøms den nærmeste underboring, ca. 2 km nedstrøms en anden underboring og en gennemgravning af Holmgård 

Mosegrøft. I 1991 og 1995 blev flere individer på 30 - 35 cm, fanget på to stationer i Damhus Å systemet, mere end 13 

km nedstrøms nærmeste underboring (Miljødata, 2022). Alle tre steder, hvor Holmgård Mosegrøft er underbo-

ret/gennemgravet, ligger i den helt øvre del af vandløbet, hvor vandløbene har helt lige/kanaliserede forløb med lavt 

fald og er omgivet af dyrkede marker. Flodlampret foretrækker at gyde i større floder og åer (Møller & Carl, 2019). Der 

vurderes derfor ikke at være gydebanker for flodlampret ved vandløbskrydsningerne.  

Med samme argumenter som for bæklampret vurderes projektet ikke at påvirke flodlampret, havlampret eller stavsild 

væsentligt. Vedr. stavsild se evt. yderligere i afsnit 6.5.2.2. 

Det kan ikke udelukkes, at bæklampret, flodlampret, havlampret, laks og stavsild vil færdes i vandløb, der krydses af 

kabelanlægget. I de 12 vandløb, som underbores, vil det ikke forstyrre fiskenes frie vandring i hverken anlægsfase eller 

driftsfase. For Holmgård Mosegrøft, som gennemgraves, har påvirkningen i anlægsfasen været meget kortvarig (10 

min), og det vurderes ikke at påvirke fiskenes frie vandring. Der har været fremsat teorier om, at magnetfelter kan på-

virke orienteringssansen hos fisk. De kabler, der etableres i forbindelse med landanlæg for Vesterhav Nord Havmølle-

park, transporterer vekselstrøm, hvilket skaber et vekselstrømsmagnetfelt (AC-felt) i vandet. Et magnetfelt fra et veksel-

strømskabel har ikke en geografisk orientering og menes ikke at påvirke fiskenes geomagnetiske sans, idet fiskene pri-

mært bruger syns- og lugtesans til navigation under vandring (Normandeau, 2011), (Yano, 1997). Da alle kabler er un-

derboret i en afstand, der er større end 1,0 m under såvel den regulativbestemte som den faktisk opmålte vandløbs-

bund, og da størrelsen af et magnetfelt mindskes med afstanden, vurderes det, at projektet ikke medfører påvirkning 

på bæklampret, flodlampret, havlampret, laks og stavsild i driftsfasen. Vurderingen er gældende både inden for og 

uden for Natura 2000-område nr. 65.  

Odder er registreret i Flynder Å og Damhus Å. I basisanalysen vurderes der umiddelbart ikke at være trusler for artens 

forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021c). Den korteste afstand i luftlinje mellem projektet og forekomst af odder i 

Natura 2000-område nr. 65 er 2,7 km (Miljøstyrelsen, 2021c). Støj og forstyrrelsen fra projektet vil således ikke påvirke 

artens forekomster i Natura 2000-området i anlægsfasen. Odder antages at findes langs alle krydsede vandløb, dog 

ikke markgrøfter. Anlægsarbejdet i forbindelse med underboring af vandløb kan potentielt medføre forstyrrelse af od-

der, hvis arbejdspladsen ligger tæt op ad vandløbet. Arten er hovedsageligt knyttet til ferskvand og færdes i og helt 

tæt på vandløbet, samt har ynglehuler i vandløbsbrinken. Odder er primært nataktiv, og da anlægsarbejdet vil foregå 
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i dagtimerne, har kort varighed (få timer til få dage) og arbejdspladser holder mindst 10 m afstand til vandløb, vurde-

res der ikke at være væsentlige påvirkninger af odder med støj og forstyrrelser fra anlægsarbejdet. Selv med anta-

gelse om, at kabelanlægget krydser de 13 vandløb som leder til Nissum Fjord et sted, hvor der er en odderhule med 

yngel, vurderes der ikke at ske en væsentlig påvirkning af odder i habitatområde H58. Forstyrrelsen fra arbejdsplad-

serne omkring vandløbene varer kun få timer og er en enkeltgangshændelse. Forstyrrelsen vurderes ikke at medføre 

konsekvenser for eventuelle unger der måtte opholde sig i hulen, da odderen, hvis den bliver forstyrret, vil kunne gen-

optage sin yngelpleje, så snart anlægsarbejdet er stoppet. Anlægsarbejdet kan sidestilles med almindelig aktivitet på 

marker med landbrugsmaskiner. Odder vurderes ikke at være sårbar overfor kortvarigt og lokalt forhøjet indhold af 

fint sediment i vandet. Odder er en bilag IV-art, og der er registreringer af arten også uden for Natura 2000-området. 

Projektets påvirkninger på arten i forhold til denne beskyttelse vurderes i kapitel 8 om bilag IV-arter, se afsnit 8.6.2. 

Samlet vurderes det at væsentlige virkninger på odder kan afvises.  

Bæver er ikke kortlagt i Natura 2000-området, da arten er ny på udpegningsgrundlaget (Miljøstyrelsen, 2021c). Bæver 

er udsat i Klosterhede Plantage i 1999 og har siden bredt sig fra Flynder Å-systemet til øvrige å-systemer. Der er såle-

des registreringer af bæver i Fåremølle Å og Storå (Arter.dk, 2022). Bæver er knyttet til ferskvand og færdes i og helt 

tæt på vandløbet, samt nataktiv som odder. Med samme argumenter som for odder vurderes projektet ikke at påvirke 

bæver væsentligt. 

6.5.3.3 Fugle 

Natura 2000-områdets fuglearter kan potentielt blive påvirket i tilfælde af, at vandkvaliteten i vandløb og lagune på-

virkes som følge af eventuel lækage af boremudder ved underboringer. Vurderinger af påvirkning af vandkvalitet i 

vandløbene med udløb i Natura 2000-område 28 i forhold til uheld med lækage af boremudder ved underboring i 

kapitel 9 om overfladevand viser, at påvirkning af vandkvalitet vil være kortvarig og lokal nedstrøms fra underborin-

gen. Da afstanden mellem underboringerne og fuglebeskyttelsesområde F38 via vandløb og søer er mindst 4 km, 

vurderes det, at væsentlige virkninger på områdets fuglearter kan afvises. Der vil ikke være risiko for påvirkning af 

yngleområder for fugle ved forstyrrelse, støj eller andet på grund af afstanden og projektets karakteristika. Anlægsar-

bejdet kan sidestilles med almindelig aktivitet på marker med landbrugsmaskiner. 

6.5.4 Natura 2000-område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage 

Kabelanlægget ligger syd for Natura 2000-område nr. 224. Den korteste afstand mellem projektet og Natura 2000-

området er 2,1 km. Natura 2000-området ligger opstrøms projektet, se Figur 6.6. 

I projektet underbores Flynder Å ca. 3,8 km nedstrøms Natura 2000-området. 
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Figur 6.6: Beliggenhed af projektet i forhold til Natura 2000-område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage. Kortlagte ha-

bitatnaturtyper og § 3-beskyttede vandløb fremgår af figuren.  

6.5.4.1 Habitatnaturtyper 

Afstanden mellem projektet og den nærmeste kortlagte habitatnaturtype er mindst 2,1 km. Den oppumpning af 

grundvand, der gennemføres ved underboringernes start- og sluthuller og muffehuller, som er placeret i områder 

med højtstående grundvand, medfører en kortvarig påvirkning i op til nogle uger af en samlet mængde på mindre 

end 14.400 m3. Den korte varighed og lille mængde, som efterfølgende ledes til nedsivning lokalt til samme grund-

vandsmagasin, betyder, at grundvandssænkningen vil have meget begrænset udbredelse. Der er ikke risiko for, at 

Natura 2000-områdets habitatnaturtyper kan blive påvirket i tilfælde af eventuel lækage af boremudder ved underbo-

ring af vandløb, da Natura 2000-området ligger opstrøms projektet. 

Projektet vurderes derfor ikke at medføre hverken direkte eller indirekte virkninger på habitatnaturtyper i anlægsfasen. 

I driftsfasen foregår der kun aktiviteter ved stationsområderne i form af tilsyn mv., som ikke kan påvirke habitatnaturty-

per. Der er på grund af projektets karakteristika og afstanden til Natura 2000-området ingen påvirkninger, der kan 

påvirke habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt. 

6.5.4.2 Habitatarter 

Arterne bæklampret, odder og bæver er på udpegningsgrundlaget for habitatområde H224.  

Bæklampret gyder i vandløb på vandløbsbunden, hvor der er sand og grus og frisk strøm. Bæklampret lever af fint 

organisk materiale og alger og er udbredt i både de fysisk set bedste vandløb, men også i ensartede, kanalagtige 

vandløb med langsom strøm og blød bund (Møller & Hingst, 2012), (Carl & Møller, 2019). Det vurderes som for hav-

lampret, flodlampret (se afsnit 6.5.3.2), at blowout ikke vil medføre forringet overlevelse af æg/larver i gydebankerne. 

Bæklampret lever blandt andet i vandløb med langsom strøm og blød bund som arten graver sig ned i, og arten er 
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således også tilpasset et levested som er betinget af stor sedimentation af bl.a. lerpartikler. Det vurderes således, at 

voksne individer og larver ikke tager skade af sedimentation af ler partikler fra en eventuel blowout. 

Bæklampret er registreret mange gange i Flynder Å og dens tilløb, i perioden 1987 – 2015 (Miljødata, 2022), (DTU 

Aqua, 2022a). Arten trives godt i de mange små og middelstore vandløb i dette Natura 2000-område. Da artens krav 

til vandkvalitet, fouragering og gydning generelt er opfyldt, vurderes der at være gode forudsætninger for forekomst 

af bæklampret. Der vurderes således ikke at være trusler for artens fortsatte forekomst i området. Det kan ikke udeluk-

kes, at bæklampret færdes i vandløb, der underbores af kabelanlægget. Da alle vandløb med forbindelse til habitat-

område H224 underbores, vil det ikke forstyrre fiskenes frie vandring i hverken anlægsfase eller driftsfase. Der har væ-

ret fremsat teorier om, at magnetfelter kan påvirke orienteringssansen hos fisk. De kabler, der etableres i forbindelse 

med landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark, transporterer vekselstrøm, hvilket skaber et vekselstrømsmagnetfelt 

(AC-felt) i vandet. Et magnetfelt fra et vekselstrømskabel har ikke en geografisk orientering og menes ikke at påvirke 

fiskenes geomagnetiske sans, idet fiskene primært bruger syns- og lugtesans til navigation under vandring 

(Normandeau, 2011), (Yano, 1997). Da alle kabler er underboret i en afstand, der er større end 1,0 m under såvel den 

regulativbestemte som den faktisk opmålte vandløbsbund, og da størrelsen af et magnetfelt mindskes med afstanden, 

vurderes det, at projektet ikke vil medføre påvirkning på bæklampret i driftsfasen. Vurderingen er gældende både in-

den for og uden for Natura 2000-område nr. 224.  

Som beskrives i afsnit 6.5.3.2 om bæklampret vurderes det i kapitel 9 om overfladevand, at et potentielt blowout ikke 

vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse for vandløbene. En påvirkning af vandkvaliteten som følge af et 

blowout i vandløbene vurderes at være kortvarig og lokal nedstrøms fra underboringen. Samlet vurderes det, at væ-

sentlige virkninger på bæklampret kan afvises. 

Odder er registreret ved Hestbæk og ved Flynder Å, og arten vurderes at være udbredt i områdets mange små og 

middelstore vandløb samt søer med uforstyrrede skjulesteder. Der vurderes at være en stabil forekomst af odder i 

området, og der vurderes umiddelbart ikke at være trusler for artens forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021e). Den 

korteste afstand mellem projektet og forekomst af odder i Natura 2000-område nr. 224 er 2,1 km, hvorfor projektet 

ikke kan medføre forstyrrelser for arten i Natura 2000-området i anlægsfasen. Odder antages at findes langs alle kryd-

sede vandløb, dog ikke markgrøfter. Anlægsarbejdet i forbindelse med underboring af vandløb kan potentielt med-

føre forstyrrelse af odder, hvis arbejdspladsen ligger tæt op ad vandløbet. Arten er knyttet til ferskvand og færdes i og 

helt tæt på vandløbet, samt har ynglehuler i vandløbsbrinken. Odder er primært nataktiv, og da anlægsarbejdet vil 

foregå i dagtimerne, har kort varighed (få timer til få dage) og arbejdspladser holder mindst 10 m afstand til vandløb, 

vurderes der ikke at være væsentlige påvirkninger af odder med støj og forstyrrelser fra anlægsarbejdet. Anlægsar-

bejdet kan sidestilles med almindelig aktivitet på marker med landbrugsmaskiner. Odder vurderes ikke at være sårbar 

overfor kortvarigt og lokalt forhøjet indhold af fint sediment i vandet. Selv med antagelse om, at kabelanlægget kryd-

ser Flynder Å et sted, hvor der er en odderhule med yngel, vurderes der ikke at ske en væsentlig påvirkning af odder i 

habitatområde H224. Forstyrrelsen fra arbejdspladserne omkring vandløbene varer kun få timer og er en enkeltgangs-

hændelse. Forstyrrelsen vurderes ikke at medføre konsekvenser for eventuelle unger der måtte opholde sig i hulen, da 

odderen, hvis den bliver forstyrret, vil kunne genoptage sin yngelpleje, så snart anlægsarbejdet er stoppet. Endelig vil 

projektet ikke medføre spærringer eller forringe vandkvaliteten i vandløb, og væsentlige virkninger på odder kan der-

for afvises. Odder er en bilag IV-art, og der er registreringer af arten også uden for Natura 2000-området. Projektets 

påvirkninger på arten jf. beskyttelsen af bilag IV-arter vurderes i kapitel 8 om bilag IV-arter, se afsnit 8.6.2.  

I 1999 blev 18 bævere sat ud i Flynder Å-systemet ved Klosterhede Plantage. Arten har siden bredt sig fra udsætnings-

områderne, og er nu udbredt i hele Flynder Å-systemet og flere andre vandløbssystemer. Den aktuelle bestandsudvik-

ling vurderes ikke på grund af manglende data, og der er ikke lavet en trusselsvurdering for bæver i området, da ar-

ten er ny på udpegningsgrundlaget (Miljøstyrelsen, 2021e). Bæver er knyttet til ferskvand og færdes i og helt tæt på 

vandløbet. Arten er nataktiv som odder. Med samme argumenter som for odder vurderes det, at projektet ikke vil 
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påvirke bæver væsentligt. Bæver er en bilag IV-art, og der er registreringer af arten også uden for Natura 2000-om-

rådet. Projektets påvirkninger på arten jf. beskyttelsen af bilag IV-arter vurderes i kapitel 8 om bilag IV-arter.  

6.5.4.3 Fugle 

Fuglearterne fiskeørn, stor hornugle, natravn og rødrygget tornskade er på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttel-

sesområde F115.  

For fiskeørn foreligger der ikke offentligt tilgængelige data for redetræers placering i Natura 2000-området. Generelt 

placerer de danske fiskeørne primært deres rede i træer, der ligger dybt inde i skove, ofte langt fra vand og et sted, 

hvor der er fuldkommen fred og ro (DOF, 2019). Ifølge kriterier for gunstig bevaringsstatus på nationalt niveau skal 

reden og et område i en radius på 300 m være uforstyrret i perioden 1. marts-1. september (Søgaard, et al., 2005). 

Stor hornugle foretrækker i Danmark at yngle på skrænter, i grusgrave eller i større skove med begrænset menneske-

lig aktivitet. Stor hornugle har opbygget en solid ynglebestand i Jylland fra 1984 efter massive udsætninger af stor 

hornugle i Nordtyskland. Arten har særligt haft fremgang i bestandsudviklingen fra 1999 til 2011 (Pihl & Fredshavn, 

2015). Ifølge kriterier for gunstig bevaringsstatus på nationalt niveauet skal der i en radius på 200 m omkring reden 

være uforstyrret i perioden 1. februar-1. juli (Søgaard, et al., 2005). De præcise redesteder er hemmeligholdt for at be-

skytte arten. 

Natravn yngler i åbne, sandede fyrreskove, på grænsen mellem skov og hede eller i åbne dele af nåleskovsplantager. 

Arten har udvist stor stabilitet i yngleantal i perioden efter 1980 (Fredshavn, et al., 2019b). Arten yngler i perioden midt 

maj til 1. august. Det vurderes i basisanalysen, at der er store arealer med velegnede levesteder på sandet, tør bund 

med lysåben nåletræsbevoksning, og der vurderes ikke at være trusler for artens forekomst som ynglefugl i dette fug-

lebeskyttelsesområde (Miljøstyrelsen, 2021e). 

Rødrygget tornskade lever i åbne områder med enkeltstående buske og træer, hvorfra den kan holde udkig efter byt-

tedyr. Derudover findes den også hyppigt i skovlysninger, hvor der findes mange insekter.  Bestanden af rødrygget 

tornskade har været relativt stabil efter 1980 (Fredshavn, et al., 2019b). Arten yngler i perioden midt maj til 1. august. 

Det vurderes i basisanalysen, at der er mange velegnede levesteder i form af lysåbne heder med spredt bevoksning, 

og der ses ikke at være trusler mod artens fortsatte yngleforekomst i dette fuglebeskyttelsesområde (Miljøstyrelsen, 

2021e). 

Kabelanlægget etableres vest og syd for Klosterhede Plantage (se Figur 6.6) på lysåbne arealer, primært med land-

brug. Der fældes ingen træer i plantagen i forbindelse med anlægsarbejdet. Afstanden mellem kabelanlægget og 

fuglebeskyttelsesområde F115 inde i Klosterhede Plantage er mindst 2,1 km. På strækningen syd og vest for Kloster-

hede Plantage blev kabelanlægget nedgravet i slutningen af august og i september 2019, og således uden for yngle-

perioden for stor hornugle, natravn og rødrygget tornskade og i slutningen af yngleperioden for fiskeørn. Arbejdet er 

udført med almindelige entreprenørmaskiner, der er ingen stærkt støjende aktiviteter, ligesom påvirkningerne fra an-

lægsarbejdet langs kabelanlægget varer mindre end en måned på den enkelte lokalitet. Da arbejdet er udført mindst 

2,1 km fra fuglebeskyttelsesområde F115, ikke har berørt Klosterhede Plantage og primært er foregået uden for fugle-

arternes yngletid, vurderes det, at væsentlige virkninger på områdets fuglearter i anlægsfasen kan afvises.  

Der vil ikke være risiko for påvirkning af yngleområder for fugle ved forstyrrelse, støj, grundvandssænkninger, lækage 

af boremudder i vandløb eller andet i projektets anlægsfase. Anlægsarbejdet kan sidestilles med almindelig aktivitet 

på marker med landbrugsmaskiner. I driftsfasen vil der ligeledes ikke være væsentlige påvirkninger. 
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6.5.5 Natura 2000-område nr. 64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede 

Kabelanlægget ligger nordøst for Natura 2000-område nr. 64. Den korteste afstand mellem projektet og Natura 

2000-området er 1,7 km. Der er hydrologisk kontakt fra projektet til Natura 2000-området, da kablet krydser Storå vest 

for Holstebro (ved underboring), som på en kort strækning indgår i Natura 2000-område nr. 64, se Figur 6.7. 

I projektet underbores Storå ca. 3,5 km opstrøms Natura 2000-område nr. 64/habitatområde H225. Endvidere under-

bores Ørbæk (tilløb til Storå) 4,6 km opstrøms habitatområde H225. Begge vandløb er § 3-beskyttede og målsatte i 

vandområdeplanen. Desuden fremgår det af Figur 6.7, at projektet krydser Gedmose Grøft ved underboring. Grøften 

løber til Storå nedstrøms Natura 2000-område nr. 64. 

Storå indgår på en 370 m lang strækning i Natura 2000-område nr. 64. Natura 2000-område nr. 64 omfatter to habi-

tatområder; H57: Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø og H225: Idom Å og Ormstrup Hede. H57 ligger over 7 km fra 

projektet. Der er forbindelse mellem Storå og H57 via Råsted Lilleå, der løber til Storå syd for Vemb over 10 km ned-

strøms projektet. På grund af afstanden vil kun meget mobile arter i H57, som laks, potentielt kunne blive påvirket af 

projektet. Nedenstående vurdering omfatter derfor udelukkende habitatområde H225 samt laks i H57. 

 

Figur 6.7: Den nordligste og nærmeste del af Natura 2000-område nr. 64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup 

Hede i forhold til beliggenheden af projektet. Kortlagte habitatnaturtyper og § 3-beskyttede vandløb fremgår af figuren.  

6.5.5.1 Habitatnaturtyper 

Afstanden mellem projektet og habitatområde H225 i luftlinje er mindst 1,7 km. Den oppumpning af grundvand, der 

gennemføres ved underboringers start- og sluthuller og muffehuller, som er placeret i områder med højtstående 

grundvand, medfører en kortvarig påvirkning i op til 2 uger (to muffesamlinger nordøst for Bur varede ca. 30 dage) 
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og en samlet mængde på mindre end 14.400 m3 pr. sted. De to steder nordøst for Bur, hvor oppumpning af grund-

vand varede 30 dages var den samlede oppumpede mængde 11.160-11.880 m3 pr. sted. Muffesamlingen nærmest 

Natura 2000-område nr. 64 ligger i udkanten af vindmølleområdet syd for Gedmose Grøft. Her er afstanden til Natura 

2000-området 1,7 km. Den korte varighed og lille mængde, som efterfølgende ledes til nedsivning lokalt til samme 

grundvandsmagasin, betyder, at grundvandssænkningen vil have meget begrænset udbredelse. Natura 2000-områ-

dets habitatnaturtyper kan udelukkende blive påvirket i tilfælde af lækage med boremudder ved underboring, da Na-

tura 2000-området ligger nedstrøms projektet. Habitatnaturtypen vandløb med vandplanter (3260) er registreret i ha-

bitatområde nr. 225 på en strækning på 16 km i Idom Å. Den nordligste strækning af Idom Å nærmest udløbet i Storå 

er dog ikke kortlagt som habitatnaturtypen. Tilsvarende er Storå ikke registreret som habitatnaturtype (Miljøstyrelsen, 

2021e), (MiljøGIS, 2022). Både Idom Å og Storå er målsat i vandområdeplanen. Der er ikke kortlagt habitatnaturtyper i 

den nordligste 500 m lange del af H225, som ligger nærmest projektet (MiljøGIS, 2022). Ved forespørgsel har Miljø-

styrelsen oplyst, at hele Idon Å (også den nordlige strækning) samt Storå opfylder kriteriet for habitatnaturtypen vand-

løb med vandplanter (3260). Strækningerne forventes inddraget i forbindelse med kortlægningen for 3260 i den kom-

mende periode 2022-2027. Det antages derfor i vurderingen, af vandløbene er habitatnaturtype vandløb med vand-

planter (3260). 

Den nedre del af Idom Å og Storå i habitatområde H225 forventes at blive kortlagt som habitatnaturtypen vandløb 

med vandplanter (3260). Underboring af Ørbæk og Storå er sket henholdsvis ca. 4,5 km og 3,5 km opstrøms Natura 

2000-område nr. 64/habitatområde H225. Vurderinger i kapitel 9 om overfladevand af påvirkning af vandkvalitet i 

Ørbæk og Storå i forhold til uheld med lækage af boremudder ved underboring viser, at påvirkning af vandkvalitet vil 

være kortvarig og lokal nedstrøms fra underboringen. Som det fremgår af kapitel 9 om overfladevand, vurderes pro-

jektet ikke at forringe tilstanden for nogen af kvalitetselementerne eller forhindre målopfyldelse for de målsatte vand-

løb. Der vurderes derfor, at habitatnaturtypen vandløb med vandplanter (3260) ikke vil blive væsentligt påvirket. 

Ingen øvrige habitatnaturtyper vil kunne blive påvirket af projektet. 

Projektet vurderes således ikke at medføre hverken direkte eller indirekte virkninger på habitatnaturtyper i anlægsfa-

sen. I driftsfasen foregår der kun aktiviteter ved stationsområderne i form af tilsyn mv., som ikke kan påvirke habitatna-

turtyper. Station Idomlund ligger over 4 km fra Natura 2000-område nr. 64. Der vil på grund af projektets karakteri-

stika og afstanden til Natura 2000-området ikke være nogen påvirkninger fra anlæg og drift af Station Idomlund, der 

kan påvirke habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt. 

6.5.5.2 Habitatarter 

Arterne bæklampret og odder er på udpegningsgrundlaget for habitatområde H225. For H57 vurderes endvidere på 

laks. 

I kapitel 9 om overfladevand vurderes påvirkning af vandkvalitet i Ørbæk og Storå i forhold til uheld med lækage af 

boremudder ved underboring. Vurderingerne viser, at påvirkning af vandkvalitet i Ørbæk vil være kortvarig og lokal 

nedstrøms fra underboringen. 

Hvis der var sket en lækage af boremudder i Storå, ville det ikke være muligt at inddæmme udslippet grundet den 

høje vandføring. Påvirkningen ved et blowout med 5 m3 boremudder vurderes i kapitel 9 om overfladevand. Ved et 

blowout vil størstedelen af boremudderen blive opblandet i vandsøjlen, afhængig af vandføring og turbulens mv., 

hvilket betyder en midlertidig stigning i koncentrationen af suspenderet stof i vandløbet. Det suspenderede stof vil 

føres med strømmen og sedimentere længere nedstrøms på steder, hvor strømningshastigheden er meget lav. Erfa-

ringsmæssigt har det vist sig, at ved et blowout til et større vandløb, vil al boremudderen i løbet af kort tid (1-2 timer) 

transporteres med strømmen, til det sedimenterer og integreres i bundsubstratet på steder, hvor strømhastigheden er 

meget lav. Allerede efter kort tid viser erfaringen, at der kun er få synlige spor af blowoutet i vandløbet på blowout-
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lokaliteten (Energinet, 2022). Det suspenderede stof i vandet vil hurtigt blive fortyndet til en koncentration, der ligger 

inden for den i forvejen forekommende variation på ca. 2-20 mg/l (Miljødata, 2022).  

Den anvendte boremudder har et lavt indhold af akrylamid (konservativt estimeret til 1.425 µg/l), som kan være ska-

deligt i høje koncentrationer. Dette beskrives og vurderes i kapitel 9 om overfladevand se afsnit 9.4.2.1.4, hvor det er 

konkluderet, at den resulterende koncentration af akrylamid i Storå efter en lækage af boremudder ville være så lav, 

at det ikke ville udgøre en risiko for miljøet. Dermed vurderes det, at en lækage ikke vil forringe tilstanden eller forhin-

dre målopfyldelse for vandløbene.  

De biologiske konsekvenser ved et evt. blowout vurderes således at være lokale og kortvarige, grundet den store 

vandføring i vandløbet, og dermed vil det ikke påvirke den økologiske tilstand i vandløbene. Som det fremgår af kapi-

tel 9 om overfladevand vurderes projektet ikke at forringe tilstanden for nogen af kvalitetselementerne eller forhindre 

målopfyldelse for de målsatte vandløb. 

Bæklampret er registreret én gang i habitatområde H225 i 2015 i Råsted Lilleå, som er et tilløb til det store vandløbs-

system Storåen (Miljøstyrelsen, 2021g). Desuden er der 12 registreringer i Idom Å fra 2000 – 2021, primært i perioden 

2015 - 2021 (Miljødata, 2022). Arten trives godt i de mindre vandløb i dette Natura 2000-område, og da artens krav til 

vandkvalitet, fouragering og gydning generelt er opfyldt, vurderes der at være gode forudsætninger for forekomst af 

bæklampret. Der vurderes således i basisanalyse 2022-2027 ikke at være trusler for artens fortsatte forekomst i områ-

det (Miljøstyrelsen, 2021g). Det kan ikke udelukkes, at bestanden af bæklampret i Idom Å også færdes i vandløbet 

Storå, der underbores af kabelanlægget. Bæklampret gyder i vandløb på vandløbsbunden, hvor der er sand og grus 

og frisk strøm. Bæklampret lever af fint organisk materiale og alger og er udbredt i både de fysisk set bedste vandløb, 

men også i ensartede, kanalagtige vandløb med langsom strøm og blød bund (Møller & Hingst, 2012), (Carl & Møller, 

2019). Det vurderes som for havlampret og flodlampret (se afsnit 6.5.3.2), at blowout ikke vil medføre forringet overle-

velse af æg/larver i gydebankerne. Bæklampret lever blandt andet i vandløb med langsom strøm og blød bund, som 

arten graver sig ned i, og arten er således også tilpasset et levested, som er betinget af stor sedimentation af bl.a. ler-

partikler. Det vurderes således, at voksne individer og larver ikke tager skade af sedimentation af ler partikler fra et 

eventuel blowout. 

Da vandløbet underbores, vil det ikke forstyrre fiskenes frie vandring i hverken anlægsfase eller driftsfase. Der har væ-

ret fremsat teorier om, at magnetfelter kan påvirke orienteringssansen hos fisk. De kabler, der etableres i forbindelse 

med landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark, transporterer vekselstrøm, hvilket skaber et vekselstrømsmagnetfelt 

(AC-felt) i vandet. Et magnetfelt fra et vekselstrømskabel har ikke en geografisk orientering og menes ikke at påvirke 

fiskenes geomagnetiske sans, idet fiskene primært bruger syns- og lugtesans til navigation under vandring 

(Normandeau, 2011), (Yano, 1997). Da alle kabler er underboret i en afstand, der er større end 1,0 m under såvel den 

regulativbestemte som den faktisk opmålte vandløbsbund, og da størrelsen af et magnetfelt mindskes med afstanden, 

vurderes det, at projektet ikke medfører påvirkning på bæklampret i driftsfasen. Vurderingen er gældende både inden 

for og uden for Natura 2000-område nr. 64. Samlet vurderes det, at væsentlige virkninger på bæklampret kan afvises. 

Odder er registreret ved Idom Å i den centrale del af habitatområde H225, men arten vurderes at være udbredt i om-

rådets mange vandløb, søer og uforstyrrede skjulesteder. Der vurderes at være en stabil forekomst af odder i områ-

det. I basisanalysen vurderes der således ikke at være trusler for artens forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021g). 

Den korteste afstand i luftlinje mellem projektet og registrering af odder i Natura 2000-område nr. 64 er mindst 1,7 

km, og da projektet ikke omfatter stærkt støjende aktiviteter som ramning eller spunsning, vil det ikke kunne medføre 

forstyrrelser for arten i Natura 2000-området i anlægsfasen. Odder antages at findes langs alle krydsede vandløb, dog 

ikke markgrøfter. Anlægsarbejdet i forbindelse med underboring af vandløb kan potentielt medføre forstyrrelse af od-

der, hvis arbejdspladsen ligger tæt op ad vandløbet. Arten er knyttet til ferskvand og færdes i og helt tæt på vandlø-

bet, samt har ynglehuler i vandløbsbrinken. Odder er primært nataktiv, og da anlægsarbejdet vil foregå i dagtimerne, 
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har kort varighed (få timer til få dage), og arbejdspladser holder mindst 10 m afstand til vandløb, vurderes der ikke at 

være væsentlige påvirkninger af odder med støj og forstyrrelser fra anlægsarbejdet. Anlægsarbejdet kan sidestilles 

med almindelig aktivitet på marker med landbrugsmaskiner. Odder vurderes ikke at være sårbar overfor kortvarigt og 

lokalt forhøjet indhold af fint sediment i vandet. Selv med antagelse om, at kabelanlægget krydser Storå et sted, hvor 

der er en odderhule med yngel, vurderes der ikke at ske en væsentlig påvirkning af odder i habitatområde H225. For-

styrrelsen fra arbejdspladserne omkring vandløbene varer kun få timer og er en enkeltgangshændelse. Forstyrrelsen 

vurderes ikke at medføre konsekvenser for eventuelle unger, der måtte opholde sig i hulen, da odderen, hvis den bli-

ver forstyrret, vil kunne genoptage sin yngelpleje, så snart anlægsarbejdet er stoppet. Endelig vil projektet ikke med-

føre spærringer eller forringe vandkvaliteten i vandløb, og væsentlige virkninger på odder kan derfor afvises. Odder er 

en bilag IV-art, og der er registreringer af arten også uden for Natura 2000-området. Projektets påvirkninger på arten 

jf. beskyttelsen som bilag IV-art, vurderes i kapitel 8 om bilag IV-arter, se afsnit 8.6.2.  

Laksen har en begrænset udbredelse i Danmark og er tilknyttet de store vestjyske vandløb bl.a. Storå. Laksen stiller 

store krav til levested, både hvad angår vandkvalitet, fysiske forhold og vandtemperatur, og betragtes i udpræget 

grad som en rentvandskrævende fisk. En forudsætning for at opnå gode, selvreproducerende laksebestande i de 

store jyske vandløb er, at der skabes fri passage til og fra gydepladserne, således at det sikres, at de voksne fisk kan 

gyde, og laksesmoltens vandring til havet kan foregå uhindret. Endvidere er det afgørende, at de fysiske forhold i de 

pågældende vandløb tilfredsstiller laksens store krav til gydepladserne.  

Laksen benytter Nissum Fjord på dens vandring fra havet til gydepladserne i Storå og de store tilløb. Bestanden af laks 

i Storå-systemet, og dermed også laks på vandring gennem Nissum Fjord, er undersøgt fem gange fra 2005 til 2018 

(DTU Aqua, 2018). Storå-systemet huser en af de største danske bestande af laks, se afsnit 6.5.3.2. I Nissum Fjord er 

det væsentligt for opretholdelse af en god laksebestand, at der sikres fri vandring fra havet til gydepladserne især i 

forbindelse med passage af slusen i Thorsminde. Storå-laksen passerer talrigt igennem Natura 2000-området under 

artens gydetræk, og der vurderes således umiddelbart ikke at være trusler for artens forekomst i området 

(Miljøstyrelsen, 2021c). 

Der er registreret en del gydebanker for laks i Råsted Lilleå nedstrøms H57, se Figur 6.5. Projektet medfører ingen un-

derboringer eller andre potentielle påvirkninger af Råsted Lilleå. Projektet vil således ikke direkte kunne påvirke lakse-

bestanden i H57. Den eneste påvirkning vil være, hvis laks fra H57 svømmer til underboringen ved Storå. Som det 

fremgår af afsnit 6.5.3.2 vurderes uheld med lækage af boremudder fra projektet ikke at påvirke laks væsentligt. Pro-

jektet vil heller ikke påvirke fiskenes vandring. 

Det vurderes derfor, at projektet herunder uheld med lækage af boremudder ikke vil påvirke laks i H57 væsentligt. 

6.5.6 Sammenfatning af væsentlighedsvurdering 

I Tabel 6.6 er det for hvert af de ovenfor vurderede Natura 2000-områder opsummeret, om det på baggrund af be-

skrivelserne af de eksisterende forhold samt kendskab til potentielle påvirkninger fra projektet, kan afvises, at landan-

læg for Vesterhav Nord Havmøllepark kan medføre væsentlige påvirkninger af udpegningsgrundlaget, eller om på-

virkningerne skal undersøges nærmere i en Natura 2000-konsekvensvurdering. 
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Tabel 6.6: Konklusion på væsentlighedsvurderingen for de relevante Natura 2000-områder.  

Natura 2000-område  Konklusion på væsentlighedsvurderingen 

28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted 

Fjord og Agerø 

Væsentlige påvirkninger af habitatnaturtyper, habitatarter og fugle 

kan afvises 

65 Nissum Fjord Væsentlige påvirkninger af habitatnaturtyper, habitatarter og fugle 

kan afvises 

224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plan-

tage 

Væsentlige påvirkninger af habitatnaturtyper, habitatarter og fugle 

kan afvises 

64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, 

Idom Å og Ormstrup Hede 

Væsentlige påvirkninger af habitatnaturtyper og habitatarter kan 

afvises 

 

Som det fremgår af Tabel 6.6 kan det for alle relevante Natura 2000-områder afvises, at landanlæg for Vesterhav 

Nord Havmøllepark kan medføre væsentlige påvirkninger af udpegningsgrundlaget.  
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7. Beskyttet natur (§ 3) 

Jævnfør Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse indeholder dette kapitel vurderinger for anlægsfasen om mulige på-

virkninger af natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (§ 3 natur) fra direkte gennemgravning, kørsel med maski-

ner, blowout af boremudder ved underboring samt afledte konsekvenser i nærtliggende naturområder som følge af 

bortledning af terrænnært grundvand ved muffegrave og underboringernes start- og sluthuller. 

Det følger endvidere af Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse, at vandtransport langs kabelanlægget i anlægsfasen og 

en deraf følgende mulig ændring af hydrologi i beskyttet natur også skal adresseres. I anlægsfasen vil der i dette pro-

jekt ikke være en mulig vandtransport i eller til kabelgraven. Det skyldes anvendelse af metoden gravekasse, hvor ka-

belgraven kun står åben i få timer og over en strækning på ca. 10 meter. 

For driftsfasen skal mulige påvirkninger som følge af vandstrømning i det sandfyldte lag omkring kabelanlægget vur-

deres. En påvirkning fra stationsanlæggene i driftsfasen er grænset ud.  

Udover beskyttet § 3 natur, beskrives skov og levende hegn, kommunalt udpegede naturbeskyttelsesinteresser samt 

fredede og rødlistede arter også i dette kapitel. 

Vandløb målsat i statens vandområdeplaner behandles i kapitel 9 om overfladevand. Forhold vedrørende Natura 

2000 og arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) beskrives og vurderes separat i henholdsvis kapitel 

6 og 8. 

 

7.1 Lovgrundlag 

Forvaltningen og beskyttelsen af natur er reguleret af en række love og vejledninger, hvoraf de mest væsentlige er 

beskrevet i det følgende. 

Naturbeskyttelsesloven 

Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser om beskyttede naturtyper i lovens § 3 (Miljøministeriet, 2021). Natur-

beskyttelseslovens formål er at medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et 

bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven omfatter bl.a. 

beskyttede naturtyper, fredning af landskabelige, naturmæssige, rekreative eller kulturhistoriske værdier samt bygge- 

og beskyttelseslinjer. 

Beskyttede naturtyper omfatter enge, moser, heder, overdrev og strandenge, som hver for sig eller i sammenhæng 

med hinanden har et areal på mindst 2.500 m2. Derudover er søer og vandhuller beskyttede, hvis de har et areal på 

mindst 100 m2. Udpegede vandløb er ligeledes beskyttede. Søer er beskyttede uanset størrelse, når de ligger i en af 

de beskyttede naturtyper eller som en del af et beskyttet vandløb. Moser er ligeledes beskyttede uanset størrelse, når 

de ligger i forbindelse med en beskyttet sø eller et beskyttet vandløb. Ved søer forstås både naturlige og helt eller del-

vist menneskeskabte vandhuller, bassiner og damme, hvis der har indfundet sig et naturligt dyre- og planteliv. 

Der gælder et forbud mod ændring af tilstanden af de beskyttede naturtyper. 

Naturbeskyttelsesloven omfatter derudover bygge- og beskyttelseslinjer. Sø- og åbeskyttelseslinjen, som er en zone 

på op til 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og fra udpegede vandløb, er omfattet af naturbeskyttelses-

lovens § 16. Her må der ikke placeres bebyggelse, foretages beplantning eller ændringer i terrænet. Skovbyggelinjen 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 17 er en zone på op til 300 m fra alle offentlige skove og private skove med et sammen-

hængende areal på mindst 20 ha, hvor der ikke må placeres bebyggelse og lignende. 
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Kommunerne er myndighed i afgørelser i henhold til naturbeskyttelsesloven. Der r søges derfor om dispensation hos 

enten Lemvig, Struer eller Holstebro kommuner, hvor projektet medfører tilstandsændringer af beskyttede naturtyper, 

eller hvor projektet etableres inden for bygge- og beskyttelseslinjer.  

Skovloven 

Skovlovens formål er at bevare og værne om landets skove og hertil forøge skovarealet (Miljøministeriet, 2019). Skov-

loven fastsætter bestemmelserne for, hvilke arealer, der er fredskovspligtige, hvilket som hovedregel gælder arealer, 

der er bevokset med træer, danner eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne sluttet skov af højstammede træer, og 

hvis arealet som hovedregel er større end ½ ha og mere end 20 m bredt. For fredskovspligtige arealer gælder det, at 

arealet skal holdes bevokset med træer og opretholdes som skov. Der må ikke opføres bebyggelse, etableres anlæg 

eller gennemføres terrænændringer på fredskovspligtige arealer. 

Miljøstyrelsen er myndighed i afgørelser efter skovloven, hvorfor der skal ansøges om dispensation hos styrelsen, hvis 

projektet medfører rydning o.a. på fredskovspligtige arealer. 

Småskove, levende hegn, og mindre trægrupper er ikke nødvendigvis beskyttede. Disse områder kan dog rumme na-

turinteresser, hvorfor de bliver inddraget i rapporten i det omfang, det er relevant.  

Planloven 

Planloven (Miljøministeriet, 2020) har til formål at sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfunds-

mæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for 

vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menne-

skets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand. 

 

Ifølge planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 14 skal kommuneplaner indeholde retningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelses-

interesser og prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er 

et sammenhængende naturnetværk, som alle kommuner bidrager til med udpegninger i deres kommunalplaner. Net-

værket omfatter eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser.  

 

Artsfredningsbekendtgørelsen 

Artsfredningsbekendtgørelsen fastlægger bl.a. at fredede dyr og planter ikke må samles ind eller slås ihjel, og planter 

må ikke fjernes fra deres voksested (Miljøministeriet, 2021). Fredede dyr og planter fremgår af bekendtgørelsens bilag, 

men omfatter bl.a. alle danske padder og vildtvoksende orkidéer. Derudover er alle vilde pattedyr og fugle fredede 

med mindre, at der er givet tilladelse til at jage dem. 

Miljøstyrelsen er myndighed i afgørelser efter artsfredningsbekendtgørelsen. Hvis projektet påvirker fredede arter, skal 

der ansøges om dispensation hos Miljøstyrelsen. 

 

7.2 Metode 

Dette kapitel om beskyttet natur er bl.a. baseret på baggrundsrapporten Vesterhav Nord Havmøllepark: Naturinteres-

ser på land (Amphi Consult, 2014). Baggrundsrapporten er udarbejdet på baggrund af det daværende skitseprojekt, 

hvor naturinteresser på land blev kortlagt og besigtiget inden for en minimum 300 meter bred kabelkorridor. De væ-

sentligste oplysninger om metodik i 2014 er gengivet i dette metodeafsnit, men der henvises til selve baggrundsrap-

porten for yderligere oplysninger 

Feltundersøgelserne blev foretaget i perioden marts – juli 2014. På Figur 7.1 ses undersøgelsesområdet og den ende-

lige placering af kabelanlægget. 
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Figur 7.1: Kort med undersøgelsesområdet i 2014, hvor der er udført feltundersøgelser. Konkret placering af kabelanlægget ses også. 

Feltundersøgelserne omfattede besigtigelse af alle terrestriske § 3-beskyttede arealer inden for undersøgelsesområ-

det, hvor der blev udført botaniske undersøgelser i overensstemmelse med den tekniske anvisning for besigtigelse af 

§ 3-beskyttede naturarealer (Fredshavn, Nygaard, & Ejrnæs, 2010). Derudover blev der foretaget en vurdering af de 

enkelte naturområders naturtilstand (estimeret naturtilstand) ud fra de fem tilstandsklasser, som også fremgår af den 

tekniske anvisning for besigtigelse af § 3-beskyttede naturarealer. Alle de undersøgte lokaliteter er nummererede. Be-

skyttede søer og vandhuller blev kun undersøgt for potentialet som levested for bilag IV-arter, og der blev ikke udført 

§ 3-besigtigelse. Undersøgelser efter bilag IV-arter er nærmere beskrevet i kapitel 8 om bilag IV-arter. 

Det er langt fra alle undersøgte lokaliteter inden for undersøgelsesområdet (300 m bredt), som ligger inden for det 20 

meter brede arbejdsbælte for kabelanlægget. Der blev i 2014 undersøgt 42 ferske enge, 62 moser, 15 heder (herun-

der fire klitarealer) og fire overdrev (i alt 123 lokaliteter). Fem enge, fire moser, tre heder og ét overdrev (13 lokaliteter) 

krydses af kabelanlægget. Derudover krydser kabelanlægget én sø (Noret), som ligger mellem kysten og Station Eng-

bjerg.  

Det blev i forbindelse med feltundersøgelserne i 2014 vurderet, at den eksisterende viden i forhold til § 3-beskyttede 

vandløb var tilstrækkelig, hvorfor disse ikke blev undersøgt i felten. Kabelanlægget krydser i alt 17 § 3-beskyttede 

vandløb. Det vurderes fortsat, at den eksisterende viden er tilstrækkelig.  
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I 2014 blev områder med skov og anden forekomst af ældre træer undersøgt for deres potentiale som levested for 

flagermus. Dette fremgår af kapitel 8 om bilag IV-arter. 

Der er i april og juli 2022 udført feltbesigtigelser af alle de lokaliteter med beskyttet natur, hvor der er sket gravear-

bejde, kørsel eller udslip af boremudder i forbindelse med anlægsarbejderne i 2018-2020. Derudover er udvalgte le-

vende hegn (som er over 70 år gamle) og hvor der er fældet træer, besigtiget i september 2022. Feltbesigtigelsen i 

april blev udført sammen med kommunale naturmedarbejdere, som bidrog med deres lokale viden og kendskab til 

naturområderne. 

Det vurderes, at påvirkningerne af beskyttet natur er begrænset til lokaliteter, som ligger inden for kabelanlæggets 

arbejdsbælte. Den eneste undtagelse er nærtliggende våde naturtyper. Her kan der i anlægsfasen ske en midlertidig 

sænkning af grundvandsspejlet i op til 2 uger, mens muffehuller eller start- og sluthuller for underboringer tørholdes.   

Tørholdelse af muffegrave og ved start- eller sluthuller for underboringer kan potentielt påvirke nærtliggende våde § 

3-områder. Relevante lokaliteter vurderes i afsnit 7.4.1.3. Herudover beskrives og vurderes mulig påvirkning som følge 

af vandstrømninger i sandlaget omkring kablet i driftsfasen i afsnit 7.5. 

I driftsfasen kan naturtyperne påvirkes ved langsgående transport af vand i sandlaget omkring kabelanlægget, som 

kan have en drænende effekt. 

Foruden feltundersøgelserne i 2014 og 2022 er beskrivelserne og vurderingerne af projektets påvirkning på beskyttet 

natur i anlægs- og driftsfasen baseret på nyeste viden fra nedenstående kilder: 

• Arter.dk (Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus, & DanBIF, 2022) 

• Naturdata (Danmarks Miljøportal, 2022) 

• NaturBasen (NaturBasen, 2022) 

• DOF-basen (Dansk Ornitologisk Forening, 2022) 

• Den danske Rødliste 2019 (Aarhus Universitet, DCE, Den danske Rødliste 2019, 2022) 

• NOVANA overvågning af terrestriske naturtyper og arter (Aarhus Universitet, DCE, novana.au.dk, 2020) 

• Dansk Pattedyrsatlas (Baagøe & Jensen, 2007) 

• Projekt Birkemus (Møller, Asbirk, Baagøe, Håkansson, & Jensen, 2011) 

 

Alle oplysninger vedrørende fugle inden for undersøgelsesområdet baseres som udgangspunkt på observationer fra 

DOF-basen. I forbindelse med feltundersøgelser fra 2014 blev der gjort enkelte supplerende iagttagelser, som er ind-

draget. Det blev desuden under feltarbejdet i 2014 noteret, hvis der blev observeret arter ud over dem, der var det 

primære undersøgelsesformål.  

Den danske Rødliste er en samlet oversigt over ca. 13.300 danske arter, som bl.a. omfatter information om, hvor tru-

ede disse arter er (Aarhus Universitet, DCE, 2022). Den danske Rødliste blev senest opdateret i 2019 og administreres 

af Aarhus Universitet, DCE. Alle danske arter er rødlistevurderet, men rødlistede arter omfatter kun arter, som er hen-

ført til kategorierne regionalt uddøde (RE), kritisk truet (CR), truet (EN), sårbare (VU) og næsten truet (NT). 

Derudover er der anvendt ortofotos fra forskellige årstal samt diverse miljødata om fx fredskov og relevante bygge- 

og beskyttelseslinjer fra Danmark Miljøportal (Danmark Miljøportal, 2022). I forhold til viden om kommunale udpeg-

ninger af naturinteresser i relation til Grønt Danmarkskort er der indhentet kommuneplaner for både Lemvig (Lemvig 

Kommune, 2020), Struer (Struer Kommune, 2020) og Holstebro (Holstebro Kommune, 2021) og Miljøministeriet Miljø-

GIS for biodiversitet (Miljøministeriet, 2021).  
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7.3 Eksisterende forhold 

I det følgende beskrives eksisterende forhold for henholdsvis § 3-beskyttede naturtyper, skov og bevoksninger, kom-

munalt udpegede naturinteresser, samt fredede og rødlistede arter.  

7.3.1 § 3-beskyttet natur 

De eksisterende forhold for § 3-beskyttet natur er opdelt i afsnit 7.3.1.1, som omfatter naturtyperne enge, moser, over-

drev, heder og søer, samt afsnit 7.3.1.2, som omfatter § 3-beskyttede vandløb. 

7.3.1.1 Naturtyper (enge, moser, overdrev, heder, strandenge og søer) 

Kabelanlægget og det dertilhørende arbejdsbælte krydser i alt 14 § 3-beskttede naturtyper (eksklusiv § 3-vandløb), 

fordelt på fem enge, fire moser, tre heder, ét overdrev og én sø. Af Figur 7.2 fremgår kabelanlægget og omkringlig-

gende naturarealer, hvor områder med krydsninger er markeret. To § 3-områder krydses ved både nedgravning og 

underboring, mens de resterende 12 § 3-områder krydses ved underboring i deres helhed. Begge lokaliteter, som 

krydses delvis ved nedgravning, er beliggende i Lemvig Kommune. Der er af Lemvig Kommune henholdsvis den 20. 

juni 2017 og 7. marts 2018 meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, idet kommunen vurderer, at det an-

søgte kun kortvarigt vil påvirke naturtyper og de hurtigt bliver reetableret. De to dispensationer dækker forskellige 

geografiske områder. Dispensationer er givet på vilkår om at afgravede materialer lægges tilbage i samme orden, 

som de afgraves, således at naturtypen hurtigt kan reetablere sig.     

Lokaliteter, der krydses, fremgår med det lokalitetsnummer, som er tildelt i forbindelse med feltundersøgelserne i 

2014. De 14 lokaliteter ligger ved kysten og herudover langs vandløb (se Figur 7.2) Tre af lokaliteterne er besigtiget 

efter 2014; det drejer sig om lokalitet 029 (kommunal besigtigelse i 2018), lokalitet 141 (kommunal besigtigelse i 2021) 

og lokalitet 038 (kommunal besigtigelse i 2019). Resultaterne fra de senere besigtigelser inddrages i beskrivelsen af de 

enkelte lokaliteter.  
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Figur 7.2: Oversigt over kabelanlæg og § 3-beskyttet natur. Områder, hvor kabelanlægget krydser § 3-beskyttet natur, er markeret 

med pink cirkler og elipser. Nummer på lokaliteter, der krydses, fremgår. 

I Tabel 7.1 fremgår en oversigt over de 14 § 3-beskyttede arealer, som krydses af kabelanlægget. Af tabellen fremgår 

lokalitetsnummer, naturtype og en kort beskrivelse af lokaliteten på baggrund af den seneste viden om lokaliteten før 

anlægsarbejdet. Derudover er der en beskrivelse af kabelanlæggets krydsningsmetode og et evt. midlertidigt påvirket 

areal.  
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Tabel 7.1: Oversigt over § 3-beskyttede områder, som krydses af kabelanlægget. For hver lokalitet er angivet lokalitets nr., naturtype, 

beskrivelse af lokaliteten, estimeret naturtilstand og hvordan krydsningen foretages. *Data fra kommunal besigtigelse i 2021. 

Lok Natur-

type 

Beskrivelse af lokalitet Estimeret 

naturtilstand 

Krydsningsmetode og 

påvirket areal 

001 Hede Klithede domineret af sand-hjælme med 

flere naturtypekarakteristiske arter 

II (god) Lokaliteten krydses ved 

underboring. 

002 Hede Klithede med flere naturtypekarakteri-

stiske arter.  

II (god) Kabelanlægget er ned-

gravet på ca. 50 m.  

Resten af lokaliteten er 

underboret. 

003 Hede Klithede med en varieret flora I (høj) Lokaliteten krydses ved 

underboring. 

004 Mose Rørsump (domineret af tagrør)  III (moderat) Lokaliteten krydses ved 

underboring. 

044 Sø Søen udgør en vigtig lokalitet for både 

rastende og ynglende fugle. 

- Lokaliteten krydses ved 

underboring. 

005 Eng Natureng, hvor en stor del er randpåvir-

ket og domineret af græsser 

III (moderat) Lokaliteten krydses ved 

underboring. 

009 Over-

drev 

Kalkoverdrev på vestvendt skråning II (god) Lokaliteten krydses ved 

underboring. 

027 Eng Fersk eng med veludviklet flora. Ligger 

langs et mindre vandløb 

I (høj) Lokaliteten krydses ved 

underboring. 

029 Mose Moseområde med bæveraktivitet. Lig-

ger nær tilløb til Dride Å 

III (moderat) Lokaliteten krydses ved 

underboring. 

030 Eng Natureng på nordsiden af Dride Å, med 

vældpåvirkning og spor efter bæverakti-

vitet. En del af arealet er omlagt med 

kulturgræsser. 

II (god) Lokaliteten krydses ved 

underboring. 

033 Eng Natureng på sydsiden af Dride Å, med 

vældpåvirkning og spor efter bæverakti-

vitet. En del af arealet er omlagt med 

kulturgræsser. 

I (høj) Kabelanlægget er ned-

gravet på ca. 20 m. 

Resten af lokaliteten er 

underboret. 

141* Eng Tør kultureng domineret af græsser.  V (dårlig) Lokaliteten krydses ved 

underboring. 

038 Mose Mose langs Ørbæk med dominans af 

mosebunke, almindelig mjødurt og kær-

tidsel 

III (moderat) Lokaliteten krydses ved 

underboring. 

041 Mose Skovbevokset mose på skrænt, som er 

domineret af hindbær og brombær 

III (moderat) Lokaliteten krydses ved 

underboring. 
 

 

7.3.1.1.1 Kysten (001, 002 og 003) 
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Lokalitet 001 er et klitareal, som ikke er vejledende § 3-registreret. Ved besigtigelsen af arealet i 2014 var området do-

mineret af sand-hjælme og med indslag af flere naturtypekarakteristiske arter for naturtypen klithede. Naturtilstanden 

blev estimeret til at være god, og der var forekomst af markfirben. Arealet vurderes derfor at være omfattet af § 3-

beskyttelsen og medtages i vurderingen.  

Lokalitet 002 er en klithede som er vejledende registreret som hede med estimeret god naturtilstand. Området har 

flere naturtypekarakteristiske arter som hedelyng, sandskæg og arter af rensdyrlav. Den sydlige del af lokaliteten er 

botanisk set mere værdifuld end den nordlige. 

Lokalitet 003 ligger lige øst for Strandvejen. Lokaliteten er en klithede (§ 3-hede) med høj estimeret naturtilstand, hvor 

der er en varieret flora og naturtypekarakteristiske arter, som fx tidlig dværgbunke, vellugtende gulaks, hedelyng, rev-

ling, rensdyrlav og smalbladet høgeurt.  

7.3.1.1.2 Noret (004, 044 og 005) 

Lokalitet 004 er en beskyttet mose med estimeret moderat naturtilstand. Mosen har karakter af rørsump.  

Lokalitet 044 er en sø ’Noret’. Lokaliteten er kun undersøgt for forekomst af padder, se kapitel 8. 

Lokalitet 005 er en natureng med estimeret moderat naturtilstand, hvor størstedelen af arealet dog er randpåvirket og 

domineret af græsser.  

7.3.1.1.3 Den tidligere kystskrænt (009) 

Lokalitet 009 er et beskyttet kalkoverdrev med estimeret god naturtilstand. Lokaliteten ligger på en vestvendt skråning 

(stenalderkystskrænten), hvor der er forekomst af flere naturtypekarakteristiske arter som fx kornet stenbræk, knold-

ranunkel og liden klokke. 

7.3.1.1.4 Fåremølle Å-systemet (027) 

Lokalitet 027 er en fersk eng med estimeret høj naturtilstand. Lokaliteten er en veludviklet, afgræsset natureng, som 

ligger på sydsiden af et mindre vandløb, der afvander til Fåremølle Å. Af arter, der blev fundet på lokaliteten i 2014, 

kan nævnes trævlekrone, knæbøjet rævehale, almindelig kællingetand og manna-sødgræs.  

7.3.1.1.5 Dride Å (029, 030 og 033) 

Lokalitet 029 er en bæverpåvirket mose, som i 2014 blev vurderet til at have god naturtilstand. På lokaliteten er fore-

komst af bl.a. almindelig mjødurt, eng-nellikerod, øret pil og kær-tidsel. Lokaliteten blev også kommunalt besigtiget i 

2018, hvor naturtilstanden blev estimeret til at være moderat. Det antages, at den seneste besigtigelse af lokaliteten i 

2018 er mest retvisende, hvorfor områdets naturtilstand vurderes som moderat. Anlægsarbejdet var ikke påbegyndt i 

området i 2018. 

Lokalitet 030 og lokalitet 033 er to ferske naturenge, som ligger i ådalen langs Dride Å. Lokaliteterne har en henholds-

vis god og høj estimeret naturtilstand, hvor der er vældpåvirkning og tydelige spor efter bæveraktivitet. En del af 

begge lokaliteter udgøres dog af omlagt kultureng.  

7.3.1.1.6 Tre lokaliteter vest for Idomlund (141, 038, 041) 

Lokalitet 141 blev ved feltundersøgelserne i 2014 ikke besigtiget som § 3-areal, idet området først blev vejledende regi-

streret i 2017. Der foreligger derfor ingen data omkring områdets naturtilstand, fra før kabelanlægget blev anlagt. Be-

skrivelse af lokaliteten og den estimerede naturtilstand baseres derfor på data fra en kommunal besigtigelse i 2021. 

Her er området karakteriseret som en kultureng med dårlig naturtilstand, da området primært er græsdomineret. Lo-

kaliteten blev besigtiget i 2014 i forbindelse med levestedskortlægning for birkemus, se kapitel 8. 
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Lokalitet 038 er en mose med estimeret moderat naturtilstand. Mosen ligger langs vandløbet Ørbæk og omkring et 

mindre vandhul. Lokaliteten domineres af mosebunke, almindelig mjødurt og kærtidsel. Lokaliteten blev besigtiget af 

Holstebro kommune i 2019, hvor naturtilstanden ligeledes blev vurderet som værende moderat. Den kommunale be-

sigtigelse er fra efter anlægsarbejdet var gennemført.  

Lokalitet 041 er mose med estimeret moderat naturtilstand. Lokaliteten ligger på en stejl sydvendt skråning som dan-

ner ådalen til Storå, hvor der stedvis er trykvand. Mosen er skovbevokset med bl.a. gran og birk, mens undervegetati-

onen domineres af krat af hindbær og brombær. Ved foden af skråningen (mosen) er der en lavvandet grøft og et 

fladt græsareal, der bruges som fiskeplads i relation til Storå. 

7.3.1.2 Vandløb 

Kabelanlægget krydser 17 § 3-beskyttede vandløb. Beskyttelsen indebærer, at der ikke må foretages ændringer i 

vandløbenes tilstand, udover sædvanlig vedligeholdelse. På Figur 7.3 ses et oversigtskort over kabelanlægget og § 3-

beskyttede vandløb. Vandløb, der krydses, er nummereret fra vest mod øst og angivet på nedenstående kort.  

 

Figur 7.3: Oversigtskort over de 17 § 3-beskyttede vandløb, som kabelanlægget krydser. 

11 af de 17 § 3-beskyttede vandløb er mindre eller større naturlige vandløb med ingen eller kun ringe grad af regule-

ring. De største vandløb med mest variation og højest naturværdi er Flynder Å, Dride Å og Storå. Derudover krydser 

kabelanlægget fem regulerede kanaler og vandløb. Det sidste vandløb er en tidligere afvandingskanal ved Nørrevese 

og Mellemvese, som ud fra de seneste ortofotos ikke længere eksisterer, men fortsat er § 3-registreret. Alle § 3-be-

skyttede vandløb krydses ved underboring. Den eneste undtagelse er den tidligere afvandingskanal ved Nørrevese og 
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Mellemvese, som er gennemgravet, da der ikke længere er vand/kanal. Der foreligger ingen konkrete informationer 

om, hvornår og hvorfor vandløbet blev opfyldt.  

I Tabel 7.2 ses en skematisk oversigt over de 17 § 3-beskyttede vandløb, som krydses af kabelanlægget. I tabellen 

fremgår nr. (med henvisning til Figur 7.3), navn, en kort beskrivelse af vandløbet og metoden, der anvendes, til kryds-

ning. 

Tabel 7.2: Oversigt over de 17 § 3-beskyttede vandløb, som krydses af kabelanlægget. Af tabellen fremgår nr. med henvisning til figur 

7.3, vandløbsnavn, en kort beskrivelse af vandløbet samt metoden, der er anvendt til krydsning. 

Nr. Navn Beskrivelse Krydsning 

1 Hovedkanal V Reguleret afvandingskanal fra Harboøre Enge 

Pumpelag med udløb i Noret 

Underboring 

2 Ferring Sø-Hygum Nor Reguleret afvandingskanal fra Ferring Sø via Ve-

serne og frem til udløb i Limfjorden 

Underboring 

3 Ukendt Vandløbet findes ikke længere og fremgår ikke af 

ortofotos fra de seneste 30 år. Af historiske orto-

foto fra 1954 fremgår det, at der tidligere har været 

en afvandingskanal mellem Veserne.  

Gennemgravet 

4 Hove Å Naturligt vandløb med udløb til Limfjorden. Delvist 

reguleret. 

Underboring 

5 Glarbjerg Bæk Naturligt vandløb der løber til Fåremølle Å og vi-

dere til Nissum Fjord. Delvist reguleret.  

Underboring 

6 Fåremølle Å Naturligt vandløb med udløb til Nissum Fjord. Del-

vist reguleret. 

Underboring 

7 Møltrup Grøft Naturligt tilløb til Fåremølle Å Underboring 

8 Flynder Å/Bækmarksbro Naturligt vandløb med udløb i Nissum Fjord Underboring 

9 Dride Å Naturligt vandløb fra Klosterhede Plantage, der af-

vander til Fåremølle Å 

Underboring 

10 Holmgård Mosegrøft Naturligt vandløb, som er reguleret i den øvre del Underboring 

11 Tilløb til Holmgård Mo-

segrøft 

Naturligt vandløb, som er reguleret i den øvre del Underboring 

12 Hestbæk – Riskjær Bæk Naturligt vandløb, som afvander til Damhus Å Underboring 

13 Falsig Bæk Naturligt vandløb, som afvander til Damhus Å Underboring 

14 Falsig Skelgrøft Reguleret afvandingsgrøft der afvander til Falsig 

Bæk 

Underboring 

15 Gedmose Bæk Reguleret afvandingsgrøft der afvander til Storå Underboring 

16 Ørbæk Reguleret afvandingsgrøft der afvander til Storå Underboring 

17 Storå Bredt naturligt vandløb der afvander til Nissum 

Fjord 

Underboring 
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7.3.2 Skov og levende hegn 

Kabelanlægget grænser enkelte steder op til områder med fredskov, heriblandt Klosterhede Plantage. Kabelanlægget 

ligger imidlertid ikke inden for fredskovarealer og medførte ikke fældning af fredskov, se Figur 7.4. I et område om-

kring Røjgård, ca. 1,8 km nord for Bækmarksbro er der en mindre plantageskov på vestsiden af Flynder Å. Plantagen 

har et areal på ca. 13 ha og består hovedsageligt af nåletræer, mens der i den sydlige del er sparsom opvækst af løv-

træer. Skoven blev i 2014 levestedskortlagt for flagermus (lokalitet 115) og blev vurderet helt uegnet som yngle- og 

rastested. Plantagen er ikke fredskovspligtig i den sydlige del hvor den krydses af kabelanlægget ved gennemgrav-

ning.  

Kabelanlægget ligger inden for skovbyggelinjen flere steder på strækningen. 

Kabelanlægget krydser 48 levende hegn, som typisk består af 1-2 rækker af løvfældende træer og buske. I de levende 

hegn er der i forbindelse med anlægsarbejdet fjernet træer i en bredde på 7-30 meter, afhængig af indfaldsvinklen 

ved krydsning. De fleste levende hegn har en alder på 25-50 år (de fremgår af ortofoto fra 1995, men ikke fra 1954). 11 

levende hegn med løvtræer fremgår på ortofoto fra 1954, og træerne i disse hegn kan derfor potentielt være ældre 

end 70 år. De 11 levende hegn med ældre træer blev besigtiget i september 2022. Ni af de 11 levende hegn var med 

små, velplejede træer og manglede store træer, skader og hulrum. De resterende to levende hegn var mere uplejede 

og havde enkelte skadede træer. De fundne skader var dog alle meget små. 
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Figur 7.4: Oversigtskort over kabelanlægget og nærtliggende områder med fredskov og dertilhørende skovbyggelinje.  

7.3.3 Kommunalt udpegede naturbeskyttelsesinteresser 

Lemvig, Struer og Holstebro kommuner har i forbindelse med deres kommuneplaner udpeget eksisterende og poten-

tiel natur, som tilsammen udgør Grønt Danmarkskort. Udpegningerne stammer fra 2019 (Miljøministeriet, 2021). Ud-

pegningerne dækker over: 

Den eksisterende natur: 

• Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 

• Økologiske forbindelser 

 

Den potentielle natur: 

• Potentielle naturområder 

• Potentielle økologiske forbindelser 

 

Kabelanlægget krydser flere områder, som er udlagt til eksisterende eller potentiel natur og/eller økologiske forbin-

delser. Områderne er i høj grad sammenfaldende med eksisterende naturområder og vandløb omfattet af naturbe-

skyttelseslovens § 3. Det gælder således områderne omkring kysten ved Vejlby Klit, søerne Noret og Veserne, Møltrup 

Grøft, Flynder Å, Dride Å, Falsig Bæk og Storå, som alle er udlagt til økologisk forbindelse og/eller område med sær-

lige naturbeskyttelsesinteresser. Derudover er et område vest for Hestbæk udlagt til potentiel økologisk forbindelse, se 

Figur 7.5.   
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Figur 7.5: Oversigt over naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser, som krydses af kabelanlægget for Vesterhav Nord 

havmøllepark (Miljøministeriet, MiljøGIS - Biodiversitet 2021, 2021).  

Økologiske forbindelser er spredningskorridorer i landskabet, som kan benyttes af dyr og planter til at sprede sig over 

både mindre og større afstande. Af kommuneplanlægningen fremgår det, at der ikke må ske ændringer i arealanven-

delse, der kan forringe kvaliteten af de økologiske forbindelser. Det samme gør sig gældende for potentielle økologi-

ske forbindelser, hvor der ikke må ske arealændringer, som kan forhindre en fremtidig anvendelse som økologisk for-

bindelse.  

Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser er områder med en prioriteret naturværdi, og områderne skal der-

for søges bevaret og udvidet gennem pleje og tiltag. Inden for disse områder må der ikke foretages indgreb, som kan 

skade og forringe værdien af området. 

7.3.4 Fredede og rødlistede arter 

Bilag IV-arter beskrives og vurderes separat i kapitel 8. Dette afsnit omhandler derfor øvrige beskyttede arter (fugle og 

padder), som potentielt forekommer i eller nær kabelanlæggets anlægsbælte. Data om fugle stammer fra registrerin-

ger i DOF-basen fra 2000 og frem til 2018. I forhold til forekomster af rastende og ynglende fugle gælder, at de arter, 

der nævnes for de enkelte delstrækninger, er truffet regelmæssigt i området hen over dataindsamlingsperioden. Fund 

af padder stammer fra feltundersøgelserne i 2014, hvor alle vandhuller i undersøgelsesområdet på 300 meter blev un-

dersøgt. Der er ikke senere data om padder, da der kun er blevet besigtiget ét vandhul inden for en afstand af 200 m 

fra kabelanlægget, i perioden fra 2014 og frem til tidspunktet for anlægsarbejdet (2018-2020). Vandhullet ligger nord 

for Fåre, og der blev ikke fundet padder i det. Der findes flere vandhuller uden for undersøgelsesområdet fra 2014, 

men inden for 200 m fra kabelanlægget. Da der ikke er viden om disse vandhullers naturtilstand og forekomst af pad-

der, antages det i vurderingen, at de alle er potentielle levesteder for padder. For nogle delstrækninger er der ingen 
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registrering af fredede eller rødlistede arter af padder eller af fåtallige rastende og ynglende fugle. Der er fokuseret på 

arter, som enten har en mindre geografisk udbredelse, er i kraftig tilbagegang, sjældne eller på anden vis af større 

interesse for bevarelse af biodiversitet. 

Beskrivelsen af de eksisterende forhold er opdelt i fem delstrækninger, fra Vejlby Klit i nordvest (delstrækning 1) til Id-

omlund ved Holstebro i sydøst (delstrækning 5), se Figur 7.6. 

 

Figur 7.6: Oversigt over de fem delområder, som beskrivelserne af de eksisterende forhold for fredede- og rødlistede arter er inddelt 

efter. 

Delstrækning 1 

I de to større søer i den vestlige del af delstrækningen (Noret og Mellemvese) raster der en del vandfugle. Især er der 

observeret flokke af taffeland på ca. 2.000 individer i perioden februar-marts. Taffeland rødlistevurderes som ’næsten 

truet’ (NT) i vurderingen fra 2019 (Aarhus Universitet, DCE, Den danske Rødliste 2019, 2022). 

 

Derudover er der regelmæssige registreringer af de fåtallige ynglefugle sorthalset lappedykker, rørhøg og rørdrum. 

De regelmæssige registreringer i sommerhalvåret tyder på, at alle arter yngler i og omkring søerne. Rørdrum og rør-

høg er begge opført på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. I den seneste danske Rødliste fra 2019 vurderes rørhøg 

som værende ’livskraftig’ (LC), mens den danske ynglebestand af rørdrum vurderes som værende ’sårbar’ (VU) 

(Aarhus Universitet, DCE, Den danske Rødliste 2019, 2022). Sorthalset lappedykker vurderes som ’sårbar’ i rødlistevur-

deringen fra 2019 (Aarhus Universitet, DCE, Den danske Rødliste 2019, 2022). 
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På de lavtliggende arealer med dyrkede marker og enge i den vestlige del af delstrækningen raster der ofte større 

antal af gæs og vadefugle. Især større flokke af kortnæbbet gås (op til ca. 3.500 individer) ses regelmæssigt på area-

lerne i primær februar og marts. Bramgås ses også regelmæssigt på arealerne i både foråret og efteråret, og ofte i 

antal >1.000 individer. Derudover er der regelmæssige forekomster af rastende flokke af både brushaner og hjejler i 

området (primært i oktober). Både bramgås, brushane og hjejle er opført på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. 

 

Delstrækning 2 

Inden for delstrækning 2 er der registreret butsnudet frø og lille vandsalamander i flere mindre vandhuller, som ligger 

i nærheden af kabelanlægget. Alle registreringer er fra feltundersøgelserne i 2014. Alle vandhuller ligger mindst 30 

meter fra kabelanlægget.  

 

Delstrækning 3 

I den nordlige del omkring Lomborg er der enkelte år flere observationer af sangsvane og kortnæbbet gås i perioden 

november til marts. Registreringerne er dog så fåtallige, at det ikke tyder på, at der forekommer større antal af de to 

arter inden for delstrækningen. Sangsvane er opført på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. 

 

Derudover er der i enkelte vandhuller i området lige omkring Fåre registreret skrubtudse og butsnudet frø i en afstand 

>100 meter fra kabelanlægget i forbindelse med feltundersøgelserne i 2014.   

 

Delstrækning 4 

Der er registreret enkelte vandhuller med forekomst af skrubtudse ved feltundersøgelserne i 2014. Nærmeste vandhul 

ligger ca. 30 meter fra kabelanlægget.  

 

Delstrækning 5 

Der er registreret enkelte vandhuller med forekomst af skrubtudse og butsnudet frø ved feltundersøgelserne i 2014, 

hvor nærmeste vandhul ligger ca. 30 meter fra kabelanlægget. Derudover krydser kabelanlægget Storå på en dels-

trækning, hvor der er registreret butsnudet frø ved feltundersøgelserne i 2014.  

 

 

7.4 Påvirkning i anlægsfasen 

I det følgende beskrives og vurderes påvirkninger fra projektets anlægsfase. I Tabel 7.3 ses sammenhængen mellem 

projektets aktiviteter i anlægsfasen, potentielle påvirkninger og deres effekter på naturtyper og arter.  
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Tabel 7.3: Potentielle påvirkninger på plante- og dyreliv i anlægsfasen: aktivitet, type af påvirkning og effekt af påvirkning.  

Aktivitet Type af påvirkning Effekt af påvirkning 

Anlæggelse af kabel Habitatændringer ved bortrøm-

ning af jord, udlæg af køreplader 

og gravearbejde: 

 

• Midlertidig arealinddragelse 

• Fældning af skov, krat og levende 

hegn 

Habitattab, habitatforringelse eller redu-

ceret tilgængelighed af habitater. 

 

Forringelse af naturkvalitet af beskyttet 

natur. 

Midlertidig grundvandssænkning i 

muffehuller og ved start- og slut-

huller for underboringer 

Afledt midlertidig sænkning af grund-

vandsstand i enge, moser og vandhuller 

og dermed potentiel påvirkning af natur-

tilstand 

Risiko for blowout af boremudder 

i forbindelse med underboring 

Udledning af boremudder i beskyttet na-

tur og dermed potentiel påvirkning af na-

turkvalitet 

Kørsel med entrepre-

nørmaskiner mv. 

Forstyrrelse: 

 

• Støj 

• Lys 

• Visuel påvirkning 

• Fysisk forstyrrelse 

Fortrængning 

 

Reducerede fourageringsmuligheder 

 

Bortskræmning af fødegrundlag 

 

Kørespor og udlægning af køreplader i 

klitterne 

Påkørsel Barrierevirkning: øget dødelighed og for-

ringet spredningsmulighed 

 

7.4.1 § 3-beskyttet natur 

Den primære påvirkning af § 3-beskyttet natur er fysisk påvirkning, som kan medføre habitattab eller forringelse af 

naturtilstand. For alle lokaliteter, som krydses af kabelanlægget, foretages en vurdering af påvirkningens omfang. En-

ten som følge af gravearbejder eller risikoen for udslip af boremudder ved underboring. 

Eneste mulige påvirkning af beskyttet natur, som ikke direkte krydses af kabelanlægget, er risiko for påvirkning af våde 

naturtyper som følge af midlertidig sænkning af grundvandsspejlet for tørholdelse af muffehuller og start- og sluthul-

ler til underboringer. Den potentielle påvirkning beskrives og vurderes sidst i afsnittet.  

7.4.1.1 Terrestriske naturtyper (enge, moser, overdrev, heder, strandenge og søer) 

 

7.4.1.1.1 Kysten (001, 002 og 003) 

Lokalitet 001 er en klithede, som ligger helt ud til stranden og kysten. Lokaliteten er ikke vejledende registreret som § 

3-beskyttet natur, men blev i forbindelse med feltbesigtigelserne i 2014 og 2022 vurderet til at være omfattet. Hele 

lokaliteten blev krydset ved styret underboring, hvor start-og sluthul for underboringen blev placeret uden for lokalite-

ten, se Figur 7.7. I forbindelse med underboringen skete der ikke blowout eller andre hændelser, som kunne påvirke 

naturtilstanden og vegetationen i området. 
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Sluthullet for underboringen var placeret på stranden vest for lokalitet 001 og her skete der et overløb af boremudder 

(se evt. Figur 5.15). Udslippet af boremudder blev opsamlet og bortskaffet i henhold til beredskabsplanen. Der var tale 

om meget små mængder af boremudder, som ikke berørte klitheden.  

 

 

Figur 7.7: Kabelanlægget krydser lokalitet 001, 002 og 003, som ligger ud mod kysten ved Vejlby Klit. Lokalitet 001 og 003 krydses ved 

underboring, mens kabelanlægget er nedgravet gennem en parkeringsplads på lokalitet 002. 

 

Lokalitet 002 er en beskyttet hede karakteriseret som klithede. Størstedelen af lokaliteten blev underboret, men kabel-

anlægget blev nedgravet gennem en parkeringsplads over ca. 60 m, se Figur 7.7.  

 

I den vestlige del af lokaliteten blev kabelanlægget underboret jernbanen, som forløber i nord-sydgående retning. For 

at minimere risikoen for blowout i jernbanen blev der gravet to aflastningshuller på hver 6 m2, vest for jernbanen i det 

§ 3-beskyttede hedeareal. Det opgravede sand blev midlertidigt deponeret ved siden af hullerne (se Figur 7.8) og ef-

terfølgende lagt tilbage og arealet reetableret. Arbejdet tog to uger. Lemvig Kommune meddelte dispensation til gra-

vearbejde inden for det § 3-beskyttede område den 20. juni 2017, da de vurderede, at det ansøgte kun kortvarigt vil 

påvirke naturtypen og derefter hurtigt blive reetableret.  

 

Området fremstod ved besigtigelserne i april og juli 2022 reetableret (se Figur 7.8), men med mere bart sand end det 

omkringliggende areal. Vegetationen havde dog delvist indfundet sig, hvor især sand-hjælme skød frem flere steder.  

 

Lokalitet 002 er på ca. 55.000 m2 og en del af et stort areal med klithede langs kysten. Aflastningshullerne medførte 

en påvirkning af et areal på ca. 15 m2, hvilket er under en promille af det samlede areal med klithede. Anlægsarbejdet 

tog 2 uger, og arealet blev efterfølgende retableret. Arealet blev i 2022 vurderet til at være omfattet af naturbeskyttel-

seslovens § 3, blot i et tidligere successionsstadie end de omkringliggende arealer. Området var og er domineret af 

sandhjælme, og naturpåvirkningen som følge af den midlertidige tilstandsændring af 15 m2 af § 3-heden vurderes 

derfor ubetydelig. 
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Figur 7.8: Nederst ses aflastningshullerne i anlægsfasen i 2019. Foto: Vattenfall, september 2019. Øverst t.h. og t.v. ses samme 

område i april 2022, hvor arealet er reetableret. Foto: NIRAS, april 2022 

Centralt på lokalitet 002 blev kabelanlægget nedgravet gennem et parkeringsareal med komprimeret sand og grus 

over ca. 60 m, se Figur 7.7. Gravearbejdet på parkeringspladsen vurderes ikke at have medført en påvirkning af natur-

værdier. Området blev besigtiget i april 2022, hvor eneste tegn efter anlægsarbejdet var ca. 8 m2 med blotlagt sand-

bund og sten med sparsom vegetation i den sydlige udkant af parkeringsarealet, hvor starthul for underboringen var 

placeret, se Figur 7.9.  

Naturpåvirkningen som følge af gravearbejdet på parkeringspladsen vurderes som ubetydelig og den naturlige vege-

tation vurderes at indfinde sig på de 8 m2 i udkanten af arealet inden for yderligere et par sæsoner.  
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Figur 7.9: I den sydlige del af parkeringsarealet var der fortsat spor efter gruben for underboringen. Foto: NIRAS, april 2022. 

Der var i forbindelse med underboringen ingen blowout hændelser eller påvirkning fra udslip af boremudder. I til-

fælde af, at der var sket et blowout, ville dette hurtigt være blevet erkendt i felten, hvorefter opsamling af boremud-

der ville blive igangsat i henhold til beredskabsplanen. Et eventuelt blowout ville være sammenligneligt med hændel-

sen på lokalitet 041, hvor der skete et mindre udslip af boremudder, afgrænset til få kvadratmeter. Et udslip af bore-

mudder ville have medført overdækning af vegetationen på ganske få kvadratmeter, hvor ingen særlige botaniske 

værdier ville blive påvirket. I værste fald ville væksten af den overdækkede vegetation blive kortvarigt hæmmet i inde-

værende vækstsæson, mens der ikke ville være påvirkning i den efterfølgende sæson. Opsamlingen ville være sket 

hurtigt (inden for få timer) og være meget lokalt afgrænset (få kvadratmeter). Påvirkningen fra et eventuelt blowout 

vurderes derfor ubetydelig.  

 

Lokalitet 003 er en beskyttet hede, som ligger øst for Strandvejen, se Figur 7.7. Hele lokaliteten blev krydset ved styret 

underboring, hvor start- og sluthul for underboringerne blev placeret på henholdsvis et dyrket areal og på parkerings-

pladsen på lokalitet 002. I forbindelse med underboringen skete der ikke blowout eller andre hændelser, som kunne 

påvirke naturtilstanden og vegetationen i området.  

 

Arealet er således friholdt for påvirkning, og der var ikke anlægsaktiviteter inden for arealet. Der er ingen påvirkning af 

arealet. 

 

I tilfælde af, at der var sket et blowout, vurderes påvirkningen at være sammenlignelig med hændelsen på lokalitet 

041. Et blowout ville blive erkendt hurtigt, hvorefter opsamling ville blive igangsat og gennemført inden for få timer jf. 

beredskabsplanen. Påvirkningen vurderes at være meget lokalt begrænset til få kvadratmeter, hvor den mest terræn-

nære vegetation ville blive overdækket med boremudder. Lokaliteten har en høj naturværdi med en varieret flora, 

hvorfor potentielt flere naturtypekarakteristiske arter ville kunne blive påvirket. Påvirkningen vurderes dog at være så 

kortvarig og lokalt begrænset, at det ikke ville skade områdets samlede naturtilstand, da de eksisterende forhold ville 

være genskabt inden for få timer og vegetationen fuldt reetableret i den næste vækstsæson. Påvirkningen fra et 

eventuelt blowout vurderes derfor ubetydelig.   

 

7.4.1.1.2 Noret (004, 044 og 005) 

Lokalitet 004 er en beskyttet mose, som ligger syd for søen Noret (lokalitet 044). Hele lokaliteten blev krydset ved sty-

ret underboring, hvor start- og sluthul for underboringerne blev placeret på dyrket mark uden for det § 3-beskyttede 
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område, se Figur 7.10. I forbindelse med underboringen skete der ikke blowout eller andre hændelser, som kunne på-

virke naturtilstanden og vegetationen i området. 

 

 

 

Figur 7.10: Kabelanlægget krydser lokalitet 004, 044 og 005 i området omkring søen Noret. Alle tre lokaliteter blev underboret.  
 

I tilfælde af, at der var sket et blowout, ville hændelsen blive erkendt med det samme, hvorefter opsamling ville blive 

igangsat og gennemført inden for få timer jf. beredskabsplanen. Udslippet af boremudder vurderes at være begræn-

set til få kvadratmeter, hvor der ville ske en overdækning af den laveste vegetation. Lokaliteten er en rørsump og do-

mineres af tagrør, som er en robust plante, der ikke ville blive påvirket ved udslip af boremudder. Påvirkningen vurde-

res derfor som ubetydelig, da den er kortvarig, lokalt begrænset og ikke ville forringe naturtilstanden eller medføre 

påvirkning på vegetationen.  

 

Lokalitet 044 er en beskyttet sø (Noret), som omkranses af lokalitet 004 og 005. Hele lokaliteten blev krydset ved styret 

underboring, hvor start- og sluthul for underboringerne blev placeret på dyrket mark uden for det § 3-beskyttede 

område, se Figur 7.10. I forbindelse med underboringen skete der ikke blowout eller andre hændelser, som kunne på-

virke naturtilstanden og vegetationen i området. 

 

I tilfælde af, at der var sket et blowout, ville hændelsen blive erkendt med det samme, hvorefter anlægsarbejdet ville 

ophøre. Et eventuelt udslip af boremudder vurderes at være begrænset til ca. 2-300 liter og ville ske lige ved søens 

udløb. Boremudderen vurderes her at sedimentere nedstrøms og hurtigt blive udvasket. En opsamling ville blive 

igangsat jf. beredskabsplanen, hvor så meget af boremudderen som muligt ville blive opsamlet. Da søen er ca. 15 ha 

stor, og udslippet ville ske lige ved udløbet, hvor der er en vis gennemstrømning, vurderes påvirkningen at være ube-

tydelig, eftersom at mængden af boremudder er begrænset og ikke ville kunne medføre påvirkning af søens tilstand 

eller naturlige flora og fauna.   
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Lokalitet 005 er en beskyttet eng, som ligger sydøst for søen Noret (lokalitet 044). Hele lokaliteten blev krydset ved 

styret underboring, hvor start og sluthul for underboringen blev placeret på dyrket mark uden for det § 3-beskyttede 

område, se Figur 7.10. I forbindelse med underboringen skete der ikke blowout eller andre hændelser, som kunne på-

virke naturtilstanden og vegetationen i området. 

 

I tilfælde af, at der var sket et blowout, ville hændelsen blive erkendt med det samme, hvorefter opsamling ville blive 

igangsat og gennemført inden for få timer jf. beredskabsplanen. Udslippet af boremudder vurderes at være begræn-

set til få kvadratmeter. Påvirkningen vurderes som ubetydelig, da den er kortvarig, lokalt begrænset og ikke ville for-

ringe naturtilstanden eller medføre påvirkning på vegetationen.  

 

7.4.1.1.3 Den tidlige kystskrænt (009) 

Lokalitet 009 er et beskyttet overdrev, som ligger nordøst for søen Mellemvese. Hele lokaliteten blev krydset ved styret 

underboring, hvor start- og sluthul for underboringerne blev placeret på dyrket mark uden for det § 3-beskyttede 

område, se Figur 7.11. I forbindelse med underboringen skete der et blowout på marken vest for lokaliteten pga. tryk-

forskel. Udslippet var begrænset til det dyrkede areal og påvirkede ikke indenfor det § 3-beskyttede område. 

 

 

 

Figur 7.11: Kabelanlægget krydser lokalitet 009 i området omkring søen Mellemvese. Lokaliteten blev underboret. 

I tilfælde af, at der var sket blowout og udslip af boremudder inden for lokaliteten vurderes påvirkningen at være 

sammenlignelig med lokalitet 041. Blowoutet ville hurtigt blive erkendt og opsamling igangsat jf. beredskabsplanen. 

Påvirkningen vurderes at være udbredt til et meget lokalt område på få kvadratmeter, i meget kort tid (få timer) inden 

opsamling. Den laveste vegetation vil blive overdækket i en kort periode, som i værste fald kan hæmme væksten i 

indeværende vækstsæson. Der er ingen forekomst af sjældne eller beskyttede arter som ville kunne blive påvirket. De 

eksisterende forhold vil derfor blive genskabt hurtigt og vegetationen vurderes at være fuldt reetableret i den efterføl-

gende vækstsæson. Påvirkningen vurderes derfor ubetydelig.  
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7.4.1.1.4 Fåremølle Å-systemet (027) 

Lokalitet 027 er en beskyttet eng, som ligger vest for Klosterhede Plantage. Hele lokaliteten blev krydset ved styret 

underboring, hvor start- og sluthul for underboringerne blev placeret på dyrket mark uden for det § 3-beskyttede 

areal, se Figur 7.12. I forbindelse med underboringen skete der ikke blowout eller andre hændelser, som kunne på-

virke naturtilstanden og vegetationen i området. 

 

 

 

Figur 7.12: Kabelanlægget krydser lokalitet 027 vest for Klosterhede Plantage. Lokaliteten blev underboret. 

 

I tilfælde af, at der var sket et blowout og et udslip af boremudder, ville hændelsen være blevet erkendt med det 

samme og anlægsarbejdet stoppet. Påvirkningen vurderes at være sammenlignelig med udslippet af boremudder på 

lokalitet 041, hvor boremudderen var begrænset til få kvadratmeter og blev opsamlet inden for få timer. Der er ingen 

sjældne eller fredede arter på lokaliteten som ville blive påvirket, men den mest terrænnære vegetation ville blive 

overdækket med boremudder i en kort periode, som i værste fald ville hæmme væksten i indeværende vækstsæson. 

Vegetationen vurderes at være fuldt reetableret i den efterfølgende sæson, eftersom at boremudderen vil blive op-

samlet inden for få timer. Påvirkningen vurderes derfor som ubetydelig.  

 

7.4.1.1.5 Dride Å (029, 030 og 033) 

Lokalitet 029 er en beskyttet mose, som ligger nær Dride Å. Hele lokaliteten blev krydset ved styret underboring, hvor 

start- og sluthul for underboringerne blev placeret på dyrket mark uden for det § 3-beskyttede areal, se Figur 7.13. I 

forbindelse med underboringen skete der ikke blowout eller andre hændelser, som kunne påvirke naturtilstanden og 

vegetationen i området. 
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Figur 7.13: Kabelanlægget krydser lokalitet 029 nordvest for Dride Å samt lokalitet 030 og 033 på hhv. nord- og sydsiden af åen. Med 

undtagelse af de sisdte 20 m af lokalitet 033 blev alle tre lokaliteter krydset ved underboring..  

 

Lokalitet 030 er en beskyttet eng, som ligger på nordsiden af Dride Å. Hele lokaliteten blev krydset ved styret under-

boring, hvor start- og sluthul for underboringerne blev placeret på henholdsvis dyrket mark og på sydsiden af Dride 

Å, se Figur 7.13. I forbindelse med underboringen skete der ikke blowout eller andre hændelser, som kunne påvirke 

naturtilstanden og vegetationen i området. 

 

Arealet blev således friholdt for påvirkning, og der var ikke anlægsaktiviteter inden for arealet. Der er ingen påvirkning 

af arealet.  

 

I tilfælde af, at der var sket et blowout og et udslip af boremudder, ville hændelsen være blevet erkendt med det 

samme og anlægsarbejdet stoppet. Påvirkningen vurderes at være sammenlignelig med udslippet af boremudder på 

lokalitet 041, hvor boremudderen var begrænset til få kvadratmeter og blev opsamlet inden for få timer. Der er ingen 

sjældne eller fredede arter på lokaliteterne som ville blive påvirket, men den mest terrænnære vegetation ville blive 

overdækket med boremudder i en kort periode, som i værste fald ville hæmme væksten i indeværende vækstsæson. 

Vegetationen vurderes at være fuldt reetableret i den efterfølgende sæson, eftersom at boremudderen vil blive op-

samlet inden for få timer. Påvirkningen vurderes derfor som ubetydelig.  

 

Lokalitet 033 er en beskyttet eng, som ligger syd for Dride Å. Kabelanlægget krydser lokaliteten på en ca. 100 m lang 

strækning. De første 80 m fra Dride Å og mod sydøst blev underboret, mens kabelanlægget blev nedgravet på de 

sidste 20 m, se Figur 7.13. Lokalitet 033 er en fersk eng med en estimeret høj naturtilstand, da ca. 80% af arealet er 

upåvirket og kan karakteriseres som rigkær med arter som fx engblomme, knoldstar og trævlekrone. Af besigtigelses-

data fremgår det, at den østlige del af arealet (de resterende 20% af lokaliteten) er omlagt med kulturgræsser og hø-

jere beliggende. Her er vegetationen præget af tusindfryd, mælkebøtte og stor nælde.   

Nedgravningen af kabelanlægget fandt sted på den østlige del af lokaliteten, hvor arealet allerede dengang var om-

lagt med kulturgræsser og med en dårligere naturtilstand end den vestlige del af lokaliteten. Lokaliteten blev besigti-

get i april og juli 2022. Her blev det omtrentlige område, hvor boregruben var placeret, lokaliseret, og der blev taget 

fotos i både øst og vestgående retning, se Figur 7.14. Det fremgik tydeligt, at kabelanlægget blev nedgravet på den 
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del af arealet, som fortsat er omlagt med kulturgræsser. Sluthullet var placeret i god afstand (ca. 20 m) til overgangen 

mellem rigkær og kultureng. 

Lemvig Kommune meddelte dispensation fra naturbeskyttelsesloven til gravearbejde indenfor § 3-beskyttede natur på 

den nedgravede strækning den 7. marts 2018. Kommunen fandt, at påvirkning var kort, og der blev stillet vilkår om, at 

afgravet materiale skulle lægges tilbage i sammen orden, som de afgraves, således at naturtypen hurtigt kunne re-

etablere sig. Der var kun gravearbejde på den del af lokaliteten, som er omsået med kulturgræsser og uden særlige 

naturinteresser. Arbejdet på lokaliteten varede mindre end to uger, og arealet blev efterfølgende reetableret. Ved be-

sigtigelsen i april og juli 2022 var det ikke muligt at erkende en forskel i vegetationen i det område, hvor anlægsarbej-

det havde fundet sted. Påvirkningen af lokaliteten vurderes derfor som ubetydelig.  

I tilfælde af, at der var sket et blowout, vurderes påvirkningen at være sammenlignelig med hændelsen på lokalitet 

041. Et blowout ville blive erkendt hurtigt, hvorefter opsamling ville blive igangsat og gennemført inden for få timer jf. 

beredskabsplanen. Påvirkningen vurderes at være meget lokalt begrænset til få kvadratmeter, hvor den mest terræn-

nære vegetation ville blive overdækket med boremudder. Lokaliteten har en høj naturværdi med en varieret flora, 

hvorfor potentielt flere naturtypekarakteristiske arter ville kunne blive påvirket. Påvirkningen vurderes dog at være så 

kortvarig og lokalt begrænset, at det ikke ville skade områdets samlede naturtilstand, da de eksisterende forhold ville 

være genskabt inden for få timer og vegetationen fuldt reetableret i den næste vækstsæson. Påvirkningen fra et 

eventuelt blowout vurderes derfor ubetydelig.   

 

 

Figur 7.14: T.v. ses lokalitet 033 fra vest mod øst fra den omtrentlige placering af sluthullet for underboringen. T.h. ses lokalitet 033 fra 

øst mod vest, ligeledes fra den omtrentlige placering af sluthullet for underboringen. Foto: NIRAS, april 2022. 

 

7.4.1.1.6 Tre lokaliteter vest for Idomlund (141, 038 og 041) 

Lokalitet 141 er en beskyttet eng, som ligger langs Hestbæk – Riskjær Bæk. Hele lokaliteten blev krydset ved styret un-

derboring, hvor start- og sluthul for underboringerne blev placeret på dyrket mark uden for det § 3-beskyttede om-

råde, se Figur 7.15. I forbindelse med underboringen skete der ikke blowout eller andre hændelser, som kunne påvirke 

naturtilstanden og vegetationen i området. 
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Figur 7.15: Kabelanlægget krydser lokalitet 141 ved Hestbæk – Riskjær Bæk. Lokaliteten blev underboret. 

I tilfælde af, at der var sket et blowout og et udslip af boremudder, ville hændelsen være blevet erkendt med det 

samme og anlægsarbejdet stoppet. Påvirkningen vurderes at være sammenlignelig med udslippet af boremudder på 

lokalitet 041, hvor boremudderen var begrænset til få kvadratmeter og blev opsamlet inden for få timer. Der er ingen 

sjældne eller fredede arter på lokaliteten som ville blive påvirket, men den mest terrænnære vegetation ville blive 

overdækket med boremudder i en kort periode, som i værste fald ville hæmme væksten i indeværende vækstsæson. 

Vegetationen vurderes at være fuldt reetableret i den efterfølgende sæson, eftersom at boremudderen vil blive op-

samlet inden for få timer. Påvirkningen vurderes derfor som ubetydelig.  

 

Lokalitet 038 er en beskyttet mose, som ligger langs Ørbæk. Hele lokaliteten blev krydset ved styret underboring, hvor 

start- og sluthul for underboringerne blev placeret på dyrket mark uden for det § 3-beskyttede areal, se Figur 7.16. I 

forbindelse med underboringen skete der ikke blowout eller andre hændelser, som kunne påvirke naturtilstanden og 

vegetationen i området. Lige syd for mosen ligger en § 3-beskyttet sø, hvis faktiske afgrænsning ligger ca. 15 meter 

syd for kabelanlægget, selvom registreringen indikerer at kabelanlægget krydser søen.   
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Figur 7.16: Kabelanlægget krydser lokalitet 038 ved Ørbæk. Lokaliteten blev underboret. 

  

I tilfælde af, at der var sket et blowout og et udslip af boremudder, ville hændelsen være blevet erkendt med det 

samme og anlægsarbejdet stoppet. Påvirkningen vurderes at være sammenlignelig med udslippet af boremudder på 

lokalitet 041, hvor boremudderen var begrænset til få kvadratmeter og blev opsamlet inden for få timer. Der er ingen 

sjældne eller fredede arter på lokaliteten som ville blive påvirket, men den laveste vegetation ville blive overdækket 

med boremudder i en kort periode, som i værste fald ville hæmme væksten i indeværende vækstsæson. Vegetatio-

nen vurderes at være fuldt reetableret i den efterfølgende sæson, eftersom at boremudderen vil blive opsamlet inden 

for få timer. Påvirkningen vurderes derfor som ubetydelig.  

 

Lokalitet 041 er en beskyttet mose, som ligger på nordsiden af Storå. Hele lokaliteten blev krydset ved styret underbo-

ring, hvor start- og sluthul for underboringerne blev placeret på dyrket mark uden for det § 3-beskttede areal, se Fi-

gur 7.17. I forbindelse med underboringen skete der et blowout af boremudder inden for den § 3-beskyttede mose. 
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Figur 7.17: Kabelanlægget krydser lokalitet 041 nord for Storå. Lokaliteten blev underboret, men der skete et blowout af boremudder i 

mosen. 

Den § 3-beskyttede mose er er en stejl skovbevokset skrænt, som ved besigtigelsen i 2014 havde en estimeret mode-

rat naturtilstand. Ved foden af skrænten løber en mindre lavvandet grøft, som adskiller mosen og græsarealet ud 

mod Storå, se Figur 7.17. 

Blowoutet var begrænset til et mindre lokalt område, hvor bentonit trængte op gennem skrænten og lagde sig på 

den nærmeste vegetation. Udslippet løb efterfølgende ned i grøften for foden af skrænten, se Figur 7.18. Udslippet 

blev konstateret med det samme. Det blev meddelt til Holstebro Kommune og håndteret jf. miljøberedskabsplanen 

for projektet samme dag. Her blev der etableret propper samt skete opsugning med slamsuger. Efter underboringen 

af området var gennemført, blev der spulet med vand i området, hvorefter vand og eventuelle bentonit-rester blev 

opsuget med slamsuger. Kommunen kvitterede efterfølgende for orienteringen og havde ingen yderligere bemærk-

ninger. 

Området blev besigtiget i april 2022 i samarbejde med naturmedarbejdere fra Holstebro Kommune. Her var der ingen 

spor efter bentonit i den § 3-beskyttede mose, hvor vegetationen og jordbunden fremstod ensartet. Påvirkningen fra 

udslippet vurderes derfor at have været meget kortvarigt og uden effekt på naturtilstanden i området. Grøften ved 

foden af skrænten var klarvandet og med forekomst af bl.a. engkabbeleje, og heller ikke her var der spor efter bento-

nit. Grøften fremstod derfor upåvirket.  

Naturpåvirkningen som følge af udslippet af bentonit på lokaliteten vurderes derfor ubetydelig.  
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Figur 7.18: T.v. ses det område i den § 3-beskyttede mose, hvor der skete et blowout af boremudder i sommeren 2019. Foto: 

Energinet, 2019. T.h. ses den § 3-beskyttede mose i april 2022 fra nordvest mod sydøst ved omtrentlig samme område, hvor der skete 

blowout. Foto: NIRAS, april 2022.  

7.4.1.2 Vandløb 

Kabelanlægget krydser i alt 17 § 3-beskyttede vandløb, hvoraf 16 blev underboret. Det sidste vandløb eksisterer ikke, 

og kabelanlægget blev derfor nedgravet på lokaliteten. Lemvig, Struer og Holstebro Kommune har meddelt tilladelse 

til alle krydsningerne.  

Vurderingen af vandløb i relation til deres § 3-status forholder sig til påvirkning på vandløbenes fysiske skikkelse, dvs. 

brinkzoner, bundforhold osv. Vurdering i relation til vandkvalitet fremgår i kapitel 9 om overfladevand, da udledninger 

til § 3-natur ikke er reguleret i naturbeskyttelsesloven, medmindre det kan forårsage fysiske tilstandsændringer. Vurde-

ring af den potentielle påvirkning på vandløbene i tilfælde af blowout fremgår af kapitel 9 om overfladevand. 

Vandløb 3 i både Figur 7.3 og Tabel 7.2 blev gennemgravet. Vandløbet fremgår ikke af ortofotos fra de seneste 30 år, 

hvorfor § 3-status er forældet. Området består i dag udelukkende af landbrugsjord. Af historiske ortofoto fra 1954 

fremgår det, at der tidligere var en afvandingskanal mellem Veserne, som dog ikke eksisterer i dag. Gennemgravning 

af området som er dyrket mark, har derfor ikke medført en påvirkning på vandløb 3. 

De øvrige 16 vandløb blev alle underboret. I forbindelse med underboring af vandløbene blev start- og sluthuller for 

underboringen placeret minimum 10 meter fra brinkzonen. En påvirkning af de fysiske forhold omkring vandløbet kan 

derfor udelukkes.  

I Glarbjerg Bæk skete en blowout-hændelse den 21. august 2019, som medførte udslip af boremudder. Uheldet blev 

håndteret i overensstemmelse med beredskabsplanen. Boremudder med bentonit havde spredt sig 25 m nedstrøms 

underboringen. Det blev aftalt mellem Lemvig Kommune og entreprenøren, at bentonit i vandløbet skulle renses op 

med slamsuger, så åen blev bragt tilbage til tilstanden før miljøuheldet. Fotodokumentation blev efterfølgende frem-

sendt, og oprensningen godkendt, se Figur 9.2. Glarbjerg Bæk er et mindre vandløb, der ved krydsningen er ca. 1 m 

bredt. Da påvirkningen af Glarbjerg Bæk var kortvarig og begrænset til et meget lokalt område, vurderes påvirkningen 

som mindre.     
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De øvrige 15 vandløb, blev underboret uden blowout hændelser, og vandløbene vurderes derfor at være blevet fri-

holdt for påvirkning. 

7.4.1.3 Grundvandssænkning 

Der er behov for midlertidig oppumpning af grundvand i muffegrave og ved underboringernes start- og sluthuller, 

når disse er placeret steder, hvor grundvandet står højt. Lemvig, Struer og Holstebro Kommune har meddelt tilladelse 

til midlertidige oppumpninger og nedsivninger af grundvand ved otte muffegrave og 25 underboringer. De reste-

rende steder, hvor grundvandssænkning var nødvendig, vurderede kommunerne, at det ikke krævede tilladelse. 

Grundvandssænkning ved muffehuller var i to tilfælde op til 30 dage (nordøst for Bur), men var i de øvrige tilfælde på 

op til 2 uger. Grundvandssænkning udførtes med sugespidsanlæg eller lænsepumpe. Udgravninger, hvor der bliver 

grundvandsænket, er ca. 1,8 m dybe, og sugespidser bliver sat i ca. 3-4 meters dybde. Grundvandssænkning ved un-

derboringernes start- og sluthuller udførtes med lænsepumpe og tager op til to dage.  

Alle muffegrave ligger mindst 50 m fra nærmeste våde eller fugtige naturtype eller vandløb. Den eneste undtagelse er 

en eng på sydsiden af Dride Å, hvor en muffegrav er placeret ca. 10 m sydøst for engen (lokalitet 033). Den sydlige del 

af engen er en kultureng, som er græsdomineret og med tør bund. Muffegraven er placeret ca. 50 m fra den del af 

engen, som har en naturlig fugtig bund og høj naturtilstand.  

Underboringernes start- og sluthuller var placeret omkring fem vandløb, hvor der ligger mose eller eng langs vandlø-

bene, som også underbores. De fem vandløb er Møltrup Grøft, Dride Å, Hestbæk, Ørbæk og Storå. Ved søen Noret, 

som også blev underboret, lå underboringens start- og sluthuller 10-30 meter fra de beskyttede naturtyper. Øvrige 

naturområder ligger i større afstand. 

Oppumpning af grundvand, der gennemførtes ved de underboringer og muffegrave, som var placeret i områder 

med højtstående grundvand, medførte en påvirkning i op til 2 uger (to steder nordøst for Bur op til 30 dage) og en 

samlet pumpet mængde på mindre end 14.400 m3 pr. sted. Den korte varighed sammenholdt med den lille mængde, 

som efterfølgende blev ledt til nedsivning til samme lokale grundvandsmagasin, betyder, at grundvandssænkningen 

havde meget begrænset udbredelse. En eventuel påvirkning vurderes således at ligge inden for den naturlige varia-

tion af standen i det terrænnære grundvandsspejl. Den nærmeste fugtige naturtype med god eller høj naturtilstand i 

forhold til underboring og muffegrave er rigkæret ved Dride Å. Rigkæret ligger i ca. 20 meters afstand af underborin-

gens sluthul og ca. 50 meter fra nærmeste muffegrav. Da grundvandssænkningerne var helt lokale og af meget kort 

varighed (1-2 dage for sluthullet og op til 2 uger for muffegraven), vurderes tørholdelse ikke at kunne medføre til-

standsændringer i rigkæret. Det oppumpede grundvand blev efterfølgende ledt til passiv nedsivning på landbrugsjord 

på lokaliteter, hvor det ikke kunne løbe overfladisk til vandområder. Vandet nedsivede dermed lokalt til samme grund-

vandsmagasin. 

Den midlertidige grundvandssænkning i anlægsfasen vurderes derfor ikke at medføre konkurrenceforskydning, æn-

dringer i artsammensætningen eller på anden vis påvirke strukturer, der kan medføre forringet naturtilstand i de be-

skyttede naturområder. Beskyttede naturområder har en vis robusthed over for midlertidige ændringer, da de er til-

passet de variationer, der fx forekommer i fugtighedsgradienter hen over en sæson og mellem år. 

På baggrund af varighed og omfang, samt den efterfølgende afledning til terræn, vurderes den samlede påvirkning at 

være ubetydelig. 

7.4.2 Skov og levende hegn 

Kabelanlægget er ikke anlagt inden for arealer med fredskov. Kabelanlægget krydser den sydlige del af en ikke-fred-

skovpligtig plantage på ca. 13 ha, hvor der er fældet træer i et område på 20m x 80m (ca. 0,2 ha). De ældste træer i 
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det fældede område er nåletræer på ca. 60 år, mens løvtræerne er yngre. Da der er tale om et lille areal, som består 

af halvgammel nåleskov, vurderes der ikke at være nogle særlige naturinteresser tilknyttet området. Påvirkningen vur-

deres derfor som ubetydelig. Lokaliteten (lokalitet 115) blev i 2014 på baggrund af en luftfotogennemgang udvalgt til 

besigtigelse, som potentielt levested for flagermus. Besigtigelse, som var en levestedskortlægning om dagen, konklu-

derede, at lokaliteten er helt uegnet som yngle- og rastested for flagermus, og der blev derfor ikke gennemført en 

besigtigelse om natten.  

Kabelanlægget er gravet gennem 48 levende hegn, som afgrænser markblokke i det åbne land. Gennemgravningen 

medfører rydning af bevoksning på ca. 7-30 meter i hvert af de levende hegn. De levende hegn udgøres af tyndstam-

met kratlignende bevoksning i 1 – 2 rækker. De fleste af de levende hegn har en alder på 25-50 år (de fremgår af or-

tofoto fra 1995, men ikke fra 1954). 11 levende hegn med løvtræer fremgår på ortofoto fra 1954, og træerne i disse 

hegn kan derfor potentielt være ældre end 70 år. De 11 levende hegn med ældre træer blev besigtiget i september 

2022. Ni af de 11 levende hegn var med små, velplejede træer og manglede store træer, skader og hulrum. De reste-

rende to levende hegn var mere uplejede og havde enkelte skadede træer. De fundne skader var dog alle meget 

små. I 43 af de levende hegn har Energinet efter aftale med lodsejer genplantet i vinteren 2019/2020. De fleste steder 

er der lavet aftale om, at Energinet gennemfører vedligehold i 3 år og hegner de nyplantede træer og buske. Lodsejer 

har bestemt hvilke arter, der skal plantes, herunder hassel, bjergfyr, eg, bøg og tjørn samt buske,  

 

Figur 7.19 Eksempel på gennemgravet hegn, hvor der er genplantet træer. Foto: NaturLov, juli 2022.  

Den naturmæssige påvirkning af fældning i læhegnene vurderes ubetydelig, da der er tale om en lokalt afgrænset 

påvirkning af meget lille omfang. Ingen særlige naturmæssige værdier vurderes påvirkede, og de levende hegns funk-

tion som spredningskorridor vurderes kun i ubetydeligt omfang påvirket, da bredden af rydningen er kort (ca. 7-30 
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meter) og fraværet af vegetation efter anlægsarbejdet er midlertidigt og kortvarigt. Feltundersøgelser i 2022 af ud-

valgte levende hegn dokumenterede således, at selvom træerne i de levede hegn er relativt nyplantede, hvor gen-

nemgravningen er sket, er de levende hegns funktion som spredningskorridor retableret. 

7.4.3 Kommunalt udpegede naturbeskyttelsesinteresser 

Kabelanlægget krydser flere økologiske forbindelser og områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, se Figur 7.5. 

Med undtagelse af et mindre område ved Veserne og syd for Klosterhede Plantage er alle de kommunale udpegnin-

ger sammenfaldende med områder, som er udpeget som § 3-beskyttede naturtyper og vandløb. De to økologiske 

forbindelser, der ikke er sammenfaldende med beskyttet natur udgøres af dyrkede arealer. Påvirkningen på disse vur-

deres ubetydelig, da det er gennemgravning af et dyrket areal som sker i dagtimerne og varer få timer De øvrige 

kommunale udpegninger er sammenfaldende med beskyttet natur, hvor påvirkningen på samtlige lokaliteter blev vur-

deret som ingen eller ubetydelig. Der vurderes derfor heller ikke at være sket påvirkning af områdernes funktion som 

økologisk forbindelse.  

7.4.4 Fredede- og rødlistede arter 

Delstrækning 1 huser både fåtallige ynglefuglearter og større bestande af rastende fugle. Inden for de øvrige dels-

trækninger (2-5) er de eneste registreringer af fredede arter padder, som forekommer i vandhuller nær kabelanlæg-

get. 

Fåtallige ynglefugle er defineret som arter med en bestand på mindre end 1.000 ynglepar i Danmark. Arterne rør-

drum, rørhøg og sorthalset lappedykker er regelmæssige ynglefugle på lokaliteter nær kabelanlægget. Det vurderes, 

at de tre arter er knyttet til søerne Veserne og Noret og den omkringliggende rørskov.  

Kabelanlægget på delstrækning 1, jf. Figur 7.10, er anlagt i perioden 1. maj 2019 – 17. januar 2020. Anlægsarbejdet blev 

således påbegyndt i den tidlige ynglesæson og fortsatte gennem sommeren og efteråret. Strækningen omkring Ve-

serne og Noret er ca. 1 km lang. Underboringerne blev lavet over en uge i slutningen af maj, mens kablerne blev gra-

vet ned i løbet af en dag i juli og august. Da anlægsarbejdet og dermed forstyrrelsen var kortvarigt, og da der ikke var 

anlægsarbejde i rørskov eller andre potentielle ynglesteder, vurderes påvirkningen at være mindre. Sorthalset lappe-

dykker og rørhøg er observeret i Noret i både 2021 og 2022. Begge arter vurderes således fortsat at forekomme i om-

rådet som ynglefugle. Rørdrum er ikke observeret i området siden 2017, altså 2 år før anlægsarbejdet. Rørdrum læg-

ger æg i starten af april, hvorefter de klækkes i slutningen af april/starten af maj. Rørdrum yngler derfor tidligt og før 

anlægsarbejdet påbegyndte (1. maj 2019). Rørdrum er ikke observeret ved Noret i 2019, og det vurderes derfor, at 

arten ikke var til stede i området det år, heller ikke før opstart af anlægsarbejdet (Dansk Ornitologisk Forening, 2022). 

Noret og Veserne er meget frekventeret af ornitologer, og der foreligger mange registreringer hvert år. Det kan der-

for med rimelighed antages, at rørdrum ville fremgå af observationsdata for lokaliteten, hvis den var til stede i foråret 

2019. 

Ved Noret og de øvrige søer raster der en del vandfugle. Der er bl.a. observeret flokke af taffeland på op imod 2.000 

individer i februar-marts. På de dyrkede marker og enge langs delstrækningen raster der ofte større antal af gæs og 

vadefugle. Især raster større flokke af kortnæbbet gås og bramgås, men også brushaner og hjejler. Anlægsarbejdet 

kan potentielt forstyrre rastende fugle. De største ansamlinger af rastende fugle sker i perioden oktober – april. Ra-

stende fugle er generelt mindre sårbare over for forstyrrelse, da de ikke udviser yngelpleje eller fælder svingfjer. De 

rastende fugle vil samtidig være udsat for andre former for forstyrrelse, som fx støj fra veje og landbrugsmaskiner. 

Fuglene vurderes at kunne flytte sig og fortrække til andre marker og andre søer, hvis anlægsarbejdet forstyrrer dem. 

Efter endt anlægsarbejde kan fuglene igen vende tilbage til området. Den samlede påvirkning vurderes derfor ubety-

delig.  

På delstrækning 2-5 er der enkelte vandhuller langs kabelanlægget, hvor der er forekomst af de fredede paddearter 

butsnudet frø, lille vandsalamander og skrubtudse. De nærmeste vandhuller med forekomst af padder ligger ca. 30 
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meter fra kabelanlægget. Vandhullerne påvirkes ikke af anlægsarbejdet. Levesteder for fredede padder vurderes såle-

des ikke at blive påvirket. Ligeledes vil midlertidig tørholdelse af start- og sluthuller for underboringer samt muffehuller 

være så kortvarig og lokal med nedsivning til samme grundvandsmagasin, at det ikke medfører påvirkning af vand-

huller der ligger 30 meter væk. 

 

Paddearter, som er på habitatdirektivets bilag IV, beskrives og vurderes i kapitel 8. 

  

7.5 Påvirkning i driftsfasen 

I driftsfasen ligger kabelanlægget i jorden omgivet af komprimeret bakkesand med 10 cm under og 20 cm over. Dette 

gælder dog ikke på strækninger, hvor kablet er underboret, her ligger kablet i føringsrør omgivet af bentonit. Kompri-

meret bakkesand vurderes at være mere permeabelt end ler og organisk jord, men ikke mere end de sanddomine-

rede jordtyper, som er dominerende i Vestjylland (se Figur 10.4). De steder, hvor kabelanlægget krydser områder med 

ler eller organisk jord, kan vand ledes langs med kabelanlægget i sandlaget. For at dette kan ske, kræves, at der skal 

være en hældning på kablet, som vandet kan løbe langs, og kablet skal ligge under det terrænnære grundvandsspejl. 

Endelig kan der kun ske en påvirkning af våde naturtyper, hvis der er hydrologisk forbindelse mellem sandlaget om-

kring kablet og våde naturområder.  

Området fra kysten og frem til Veserne og området fra Lomborg og frem til Station Idomlund er sandjord. Det er så-

ledes kun strækningen (ca. 10 km) mellem Veserne og Lomborg, hvor der er lerjord. På denne strækning krydser ka-

belanlægget ingen beskyttede naturtyper og ligger med en afstand på mindst 10 meter til nærmeste naturtype (sø). 

En afstand på 10 m lerjord vurderes at udgøre en effektiv barriere for potentielt drænende effekter af vandlaget om-

kring kablet. Det eneste § 3-vandløb, som krydses på strækningen, er Hove Å. Hove Å krydses ved styret underboring. 

Der er således ikke sandlag omkring kablet, og bentonitten omkring kabelrøret vil udgøre en effektiv barriere for en 

vandstrømning. Ud fra terrænkort fremgår det, at Hove Å ligger lavere i terrænet end kabelanlægget øst og vest for 

vandløbet. Der vurderes derfor ikke at kunne ske en dræning af Hove Å.  

Fra Lomborg til Station Idomlund krydser kabelanlægget ti vandløb, som har ferskvandsdannelser langs vandløbene. 

Ferskvandsdannelser er humusrig jord, som typisk ligger langs vandløb. Ved krydsning af Glarbjerg Bæk, Fåremølle Å, 

Møltrup Grøft, Flynder Å, Dride Å, Tilløb til Holmgård Mosegrøft, Hestbæk Falsig Skelgrøft, Ørbæk og Storå krydser 

kabelanlægget således også humusjord. Alle vandløbene er krydset ved styret underboring og bentonitten omkring 

kabelrøret udgør en effektiv barriere. Samtidig fremgår det ud fra terrænkort, at vandløbene ligger lavere i terrænet 

end kabelanlægget på begge sider af vandløbene. Der vurderes derfor ikke at kunne ske dræning af hverken vandløb 

eller fugtige naturtyper, som ligger langs vandløbene.  

 

7.6 Afværgeforanstaltninger 

Da der ikke vurderes at være væsentlige miljøpåvirkninger af beskyttet natur, vurderes det ikke nødvendigt med af-

værgeforanstaltninger. Alle miljøpåvirkninger på beskyttet natur vurderes at være ubetydelige eller mindre. 

 

7.7 Konklusion 

Projektet krydser i alt 14 § 3-beskyttede naturområder fordelt på fem enge, fire moser, tre heder, ét overdrev og én 

sø, samt 17 § 3-beskyttede vandløb. Påvirkningen af de beskyttede naturområder vurderes til ingen eller ubetydelig 

for alle 14 arealer. Af de 17 § 3 beskyttede vandløb er 16 underboret. Det gennemgravede vandløb er en forældet re-

gistrering, hvor vandløbet ikke længere findes. Det vurderes derfor, at der ingen påvirkning er af de § 3-beskyttede 

vandløb. 
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Kabelanlægget krydser ingen arealer med fredskov, men der er fældet ca. 0,2 ha med 60 år gamle nåletræer i en 

plantage, som ikke er omfattet af fredskovpligt. Kabelanlægget krydser 48 levende hegn uden særlig naturmæssig 

værdi, hvor der ryddes træer og buske i en bredde af 7-30 meter. Rydning med efterfølgende genplantning vurderes 

ikke at påvirke de levende hegns funktion som spredningskorridor. 

Projektet påvirkning af rastende fugle vurderes ubetydelig, mens påvirkningen på fåtallige ynglefugle vurderes som 

mindre, da der er en kortvarig forstyrrelse i en enkelt ynglesæson. For de fredede paddearter butsnudet frø, lille vand-

salamander og skrubtudse vurderes projektets påvirkning at være ubetydelig.  
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8. Bilag IV-arter 

I dette kapitel foretages en vurdering af projektets påvirkning af de såkaldte bilag IV-arter, som er strengt beskyttede 

arter jf. habitatbekendtgørelsen, der implementerer EU’s habitatdirektiv i dansk ret.  

Det følger af Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse, at påvirkninger af bilag IV-arter både for anlægsfasen og for 

driftsfasen beskrives på baggrund af de forhold, der var gældende, da anlægget blev etableret i 2018-2020 og de nu-

værende forhold. 

Dette kapitel indeholder vurderinger for anlægsfasen om mulige påvirkninger af bilag IV-arter som følge af kørsel og 

gravearbejde samt blowout af boremudder. I driftsfasen bliver mulige påvirkninger af bilag IV-arter fra stationsanlæg-

gene beskrevet. Stationsanlæggende kan potentielt påvirke bilag IV-arter, hvis de skaber barrierer for dyrenes van-

dring eller forstyrrer dem med støj og lys. 

8.1 Lovgrundlag 

Habitatdirektivets artikel 12 fastsætter bestemmelserne for en streng beskyttelse af arter, som er oplistet på direktivets 

bilag IV (bilag IV-arter). Den finder anvendelse inden for arternes naturlige udbredelsesområde i hele EU. Habitatdi-

rektivets artikel 12 er bl.a. implementeret i dansk ret via habitatbekendtgørelsen, hvor beskyttelsesbestemmelsen findes 

i § 10. 

Beskyttelse af bilag IV-arter er beskrevet i vejledningen til habitatdirektivets artikel 12  (Europa Kommissionen, 2021). 

og vejledningen til habitatbekendtgørelsen (Miljøstyrelsen, 2020a). 

De specifikke beskyttelsesbestemmelser fremgår af habitatdirektivets artikel 12, stk. 1 litra a – d, og omfatter forbud 

mod følgende:  

• Forsætlig indfangning eller drab af enheder af arter 

• Forsætlig forstyrrelse af arter i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer    

eller vandrer 

• Forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen 

• Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. 

 

Bestemmelsen varetager dermed dels en individbeskyttelse i forhold til forbuddet mod forsætlig forstyrrelse, indfang-

ning og drab samt en levestedsbeskyttelse af yngle- og rasteområder. Der kan ikke meddeles tilladelse, dispensation 

eller godkendelse til projekter, som er i strid med ovennævnte beskyttelse af bilag IV-arter. Myndigheden har dog 

mulighed for at fravige beskyttelsen i § 10, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, og hvis fravigelsen ikke hin-

drer, at den pågældende arts bestandsbevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Fravigelse 

kan endvidere kun ske i situationer, hvor det ansøgte opfylder et af flere mulige formål, som fx beskyttelse af vilde dyr 

og planter eller varetagelse af bydende nødvendige samfundshensyn. Habitatvejledningen beskriver, hvordan reg-

lerne administreres, herunder at reglerne kan administreres mere fleksibelt i forhold til beskadigelse af yngle- og ra-

steområder gennem en bredere økologisk forståelse af levestederne. Forudsætningen er, at den økologiske funktio-

nalitet af et yngle- og rasteområde opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Med økologisk funktionalitet me-

nes de vilkår, som et yngle- og rasteområde kan tilbyde en bestand af en art. 

Det kan således efter en konkret vurdering tillades at beskadige et yngle- eller rastested, hvis der introduceres afvær-

geforanstaltninger, som kan sikre den vedvarende økologiske funktionalitet inden for en bestands netværk af leveste-

der, fx i form af etablering af nye yngle- og rastesteder. For plantearter som er oplistet på habitatdirektivets bilag IV 
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gælder det, at de ikke må plukkes, opgraves eller på anden vis beskadiges. 

  

8.2 Metode  

De eksisterende forhold beskrives på baggrund af feltundersøgelser udført i 2014 samt artsfund fra offentlige databa-

ser og forskellige publikationer. Artsfund fra databaser og publikationer fra efter 2020 (efter anlægsarbejdets gen-

nemførsel i 2018-2020) og feltundersøgelser gennemført i juni og september 2022 bruges dels til at beskrive de eksi-

sterende forhold i det omfang, det er relevant, men også til at vurdere den konkrete påvirkning der er sket, som følge 

af anlægsarbejdet.  

De konkrete kilder samt metodik for feltundersøgelserne er beskrevet nedenfor.  

Der indgår viden fra Håndbog om bilag IV-arter (Søgaard & Asferg, 2007), som beskriver arternes forekomst og ud-

bredelse ud fra det nationale overvågningsprogram af vand og natur (NOVANA) i perioden 1973-2005. Beskrivelser 

og vurderinger af flagermus er suppleret med viden og kortlægningsdata fra Naturstyrelsens forvaltningsplan for fla-

germus (Naturstyrelsen, 2013), som indeholder artsfund fra perioden 2005-2011. De nyeste tilgængelige overvågnings-

data fra NOVANA-programmet for alle relevante bilag IV-arter (Aarhus Universitet, DCE, 2020) er inddraget, og der er 

anvendt relevant faglitteratur og faglige rapporter som fx den seneste artikel 17-rapportering om bevaringsstatus for 

arter og naturtyper i Danmark (Fredshavn J. , et al., 2019). Endelig er der indhentet viden fra Lemvig og Holstebro 

Kommunes naturmedarbejdere omkring lokaliteter, hvor der er sket gravearbejde eller blowout i forbindelse med an-

lægsarbejdet.   

I det følgende er det beskrevet, hvordan bilag IV-arter er undersøgt i forbindelse med feltundersøgelserne i 2014 og 

2022. I 2014 blev udvalgte bilag IV-arter målrettet eftersøgt i et 300 meter bredt undersøgelsesområde, som fremgår 

af Figur 7.1. Alle undersøgte lokaliteter blev vurderet for deres potentiale som levested for bilag IV-arter, hvis der ikke 

blev fundet bilag IV-arter ved undersøgelsen. Resultaterne anvendes derfor også til at vurdere sandsynligheden for, at 

bilag IV-arter indfinder sig på lokaliteten. Alle beskrivelser omkring metodik og undersøgelsesområder fremgår også 

af baggrundsrapporten (Amphi Consult, 2014). I juni 2022 blev der foretaget en besigtigelse af de potentielle leveste-

der for birkemus, som blev gennemgravet i 2019. Herudover blev der i september 2022 lavet besigtigelse af levende 

hegn som potentielt kunne være levested for flagermus.  

• Besigtigelse for padder. Alle § 3 søer, øvrige vandhuller og moser med vandspejl inden for undersøgelsesområdet 

er i 2014 undersøgt for forekomst af bilag IV-padder og vurderet i forhold til deres egnethed som ynglelokalitet. 

Kun tørre moser, som aldrig eller meget sjældent er fugtige eller vandfyldte, blev ikke undersøgt for forekomst af 

padder. Alle padder er eftersøgt, men der er lagt særlig vægt på bilag IV-padder, som potentielt forekommer i 

området. 

 

Alle lokaliteter er besigtiget mindst én gang i perioden ultimo marts – ultimo april 2014. Ved besigtigelsen er der 

eftersøgt ægklumper af brune frøer (spids- og butsnudet frø) samt æg af stor vandsalamander. Hvis der ikke er fun-

det æg fra bilag IV-padder, men vandhullet vurderes egnet, er lokaliteten genbesøgt for at finde eventuelle oversete 

æg. 

Løgfrø og strandtudse er eftersøgt ved at lytte efter kvækkende hanner. Løgfrø er eftersøgt i perioden medio april – 

ultimo maj 2014 på lokaliteter, som blev vurderet egnede for arten i forbindelse med feltundersøgelserne i marts-

april. Strandtudse er eftersøgt i perioden ultimo april – medio juni 2014 i en række større områder (lokaliteter) på 

baggrund af eksisterende viden om forekomst og kendskab til artens habitatpræferencer. Arten yngler i lavvandede, 

temporære vandsamlinger, som adskiller sig fra de øvrige padders ynglesteder. 
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• Besigtigelse for markfirben. Alle heder og overdrev, bortset fra enkelte, som ud fra ortofotos var totalt tilgroede i 

skov er undersøgt for markfirben i 2014. Derudover er enkelte andre relevante arealer (sydvendte arealer med bar 

jord) besigtiget for markfirben. Den enkelte lokalitet er i gennemsnit besigtiget to gange (dog varierende antal 

afhængig af lokalitetens størrelse). For de lokaliteter, hvor det i felten med det samme kunne erkendes, at fore-

komst af markfirben er helt usandsynlig, er der kun foretaget en meget kort besigtigelse. 

 

Ved besigtigelsen er Amphi Consults besigtigelsesskemaer benyttet, og det er noteret, hvor mange markfirben, der 

er registreret, samt antal oplagte æglægningssteder. Lokalitetens rolle i forhold til artens generelle forekomst i om-

rådet og eventuelle andre nærtliggende lokaliteter med forekomst af markfirben er om muligt vurderet. Såfremt ar-

ten ikke registreres, er sandsynligheden for, at arten kan være overset, blevet vurderet. Undersøgelsen af markfirben 

blev foretaget i april – juni 2014. 

• Besigtigelse for flagermus. Feltundersøgelserne i 2014 af potentielle yngle- og rasteområder for flagermus omfat-

ter lokaliteter inden for undersøgelsesområdet, hvor det på baggrund af ortofotos ikke kan afvises, at der kan 

være egnede levesteder. Det er lokaliteter som rummer ældre løvtræer. Dette kan konstateres ved gennemgang 

af skovkort, hvor sådanne findes tilgængelige eller ved en gennemgang af historiske luftfotos, f.eks. fra 1954. Alle 

lokaliteter, som ikke kunne udelukkes at være egnede for flagermus, det vil sige f.eks. med forekomst af ældre løv-

træer, blev gennemgået i dagtimerne (levestedskortlægning), hvor det på baggrund af deres tilstand blev vurde-

ret, om lokaliteterne skulle undersøges nærmere i nattetimerne (målrettet artseftersøgning). Egnede lokaliteter 

blev besøgt én gang i nattetimerne i perioden ultimo juni til primo juli 2014 i perioden fra solnedgang og 1-2 timer 

frem eller i de sidste 2 timer før solopgang. Ved besigtigelserne er flagermus eftersøgt med håndholdt ultralyds-

detektor (Pettersson d240x) og i nogle tilfælde er der suppleret med automatiske lyttebokse i udvalgte punkter. 

Levende hegn blev ikke systematisk undersøgt i 2014. I de tilfælde, hvor det blev vurderet, at der kunne være 

yngle- og rasteområder for flagermus i levende hegn, blev de inddraget i undersøgelsen. I 2022 blev der lavet en 

systematisk undersøgelse af de 48 levende hegn, som kabelanlægget krydser, ved at gennemgå ortofotos for at 

fastslå alder og artssammensætning. 11 levende hegn, som består af løvtræer og fremgår af ortofotos fra 1954, 

blev udvalgt til besigtigelse i felten.  

 

Besigtigelse for birkemus. Arten er vidt udbredt på egnede lokaliteter i området, hvor kabelanlægget etableres. På 

baggrund af ortofotos, topografiske kort og kendskab til artens levestedspræferencer blev der udvalgt en række 

lokaliteter, som blev undersøgt i juni-juli 2014. Forekomst af birkemus kan kun påvises ved fældefangst eller ved 

fotodokumentation fra vildtkameraer. Metoderne er tidskrævende, og birkemus er samtidig svære at fange, hvor-

for et negativt resultat ikke kan udelukke forekomst af arten. Derfor er sandsynligheden for artens tilstedeværelse 

vurderet på baggrund af besigtigelse af alle områder, bl.a. med udgangspunkt i naturforhold, spredningsveje og 

kendskab til artens udbredelse.  

 

Ved besigtigelse af de enkelte lokaliteter i 2014 vurderede inventøren sandsynligheden for forekomst af birkemus 

efter følgende tre-trins skala: 

 

1) Sandsynlig forekomst: På baggrund af lokalitetens aktuelle tilstand og kendskab til forekomster af arten fra 

andre undersøgelser i nærheden og historiske optegnelser vurderes det, at arten sandsynligvis forekommer i 

området. 

2) Mulig forekomst: Denne kategori anvendes i områder, hvor der er ringe kendskab til artens forekomst i nær-

heden, men lokaliteten vurderes aktuelt egnet til arten. Kategorien anvendes også i områder, hvor arten er 

generelt udbredt, men hvor lokalitetens tilstand er mindre egnet. 

3) Forekommer sandsynligvis ikke: Anvendes, hvor det vurderes usandsynligt at arten forekommer. 
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Ud fra et forsigtighedsprincip antages, at arten forekommer på alle lokaliteter, som er henført til enten kategori 1 

og 2, mens det vurderes, at arten ikke forekommer på lokaliteter, der er henført til kategori 3, såfremt arten heller 

ikke tidligere eller efterfølgende er registreret på lokaliteten. 

 

For hver lokalitet er der afgrænset et potentielt levested (kerneområde) og en bufferzone på 100 m, som er det 

område, birkemus kan forventes at færdes i ved fødesøgning og afsøgning af spredningsveje og nye leveområder, 

den såkaldte home range. 

 

Fem lokaliteter med mulig eller sandsynlig forekomst af birkemus, som blev krydset ved gennemgravning i sep-

tember 2019, blev besigtiget i juni 2022. Her blev det vurderet, om området var retableret efter anlægsarbejdet, 

og om området var et økologisk funktionelt yngle- eller rasteområde.    

 

• Odder: Odder er ikke aktivt undersøgt. Det er i stedet antaget, at arten forekommer langs alle vandløb, som kryd-

ses af kabelanlægget, med undtagelse af markgrøfter (Aarhus Universitet, DCE, 2022). Derfor er vurderinger gen-

nemført med den antagelse, at odder yngler, fouragerer og raster, der hvor kabelanlægget krydser vandløbet. 

 

Der er ikke kendskab til, at der i perioden fra feltundersøgelserne i 2014 og frem til anlægsarbejdet er etableret nye 

levesteder for bilag IV-arter nær kabelanlægget. 

Resultaterne fra feltundersøgelserne er suppleret med data over artsregistreringer fra offentligt tilgængelig databaser 

for perioden 2015-2022. Der er eftersøgt registreringer af bilag IV-arter i undersøgelsesområdet fra 2014. Tilgængelig 

data fra andre kilder kan sammenfattes til følgende: 

 

- Bæver: Der er registreret bæverspor i et moseområde ved Damhus Å i forbindelse med en kommunal besig-

tigelse i 2020, ca. 500 meter nedstrøms kabelanlæggets krydsning med Hestbæk og Falsig Bæk (Danmarks 

Miljøportal, 2022) 

- Grøn Kølleguldsmed: Arten er registreret i forbindelse med NOVANA-overvågning i 2018 ved Storå, lige om-

kring samme område, som krydses af kabelanlægget (Danmarks Miljøportal, 2022).  

 

På Figur 7.1 ses det, at kabelanlægget enkelte steder ligger i udkanten af undersøgelsesområdet fra 2014 og ikke cen-

tralt. Der kan således være potentielle levesteder og forekomster af bilag IV-arter i en afstand mindre end 150 m fra 

kabelanlægget, som ikke er undersøgt i forbindelse med feltundersøgelserne i 2014. Der er derfor indtegnet et nyt 

undersøgelsesområde med en bredde på 300 m, med kabelanlægget som centrum (150 m på hver side af kabelan-

lægget). Arealer, der ikke indgik i undersøgelsen i 2014, er gennemgået for potentielle levesteder for bilag IV-arter via 

ortofotos, på samme måde som ved udvælgelsen af lokaliteter til feltundersøgelser i 2014. Der er fundet otte potenti-

elle levesteder for padder (søer og moser) inden for det nye undersøgelsesområde. Resultaterne af denne kortlæg-

ning fremgår af eksisterende forhold og vurdering af påvirkning for padder.  

Vurderingerne af påvirkninger på bilag IV-arter er udarbejdet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 10 og habitatvej-

ledningen (Miljøstyrelsen, 2020a). Derudover er Europa-Kommissionens vejledning til habitatdirektivets artikel 12 

(Europa Kommissionen, 2021) anvendt. Der er endvidere taget udgangspunkt i den seneste praksis fra EU-domstolen 

og Miljø- og Fødevareklagenævnet i forbindelse med sager som omhandler bilag IV-arter.  

Som beskrevet i afsnit 8.1 varetager bestemmelserne dels en individbeskyttelse af de enkelte arter i forhold til forbud-

det mod forsætlig indfangning og drab samt en levestedsbeskyttelse af arternes yngle- og rasteområder. Hvis det ikke 

kan undgås, at projektet er i strid med ovennævnte bestemmelser, skal der introduceres afværgeforanstaltninger for 

at sikre henholdsvis individbeskyttelsen og den samlede økologiske funktionalitet for yngle- og rasteområder. 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10414604 

Udarbejdet af:  BJSC, MAC, RTRO, BRE m.fl. Kontrolleret af: LRM Godkendt af: 

MXJ 
115/253 

8.3 Arter som potentielt påvirkes af projektet 

I Tabel 8.1 fremgår alle bilag IV-arter i Danmark, arternes forekomst i eller i nærheden af projektets arbejdsareal, samt 

om arterne er relevante i forhold til projektet. 

Tabel 8.1: Bilag IV-arter, forekomst og relevans i forhold til projektet 

Gruppe Art Kan forekomme inden for el-

ler i nærheden af projektet 

Relevant i forhold til 

projektet 

Pattedyr Alle arter af flagermus Sydflagermus, troldflagermus, 

vandflagermus, skimmelflager-

mus, damflagermus og dværg-

flagermus forekommer i de 

10x10 km UTM kvadrater, som 

enten krydses af kabelanlægget 

eller grænser op til et UTM-

kvadrat som krydses (Aarhus 

Universitet, DCE, 2020).  

Ja. Hvis der fældes fla-

germusegnede træer i 

anlægsfasen eller er 

en nedsat funktionali-

tet af ledelinjer i drifts-

fasen kan det medføre 

en negativ påvirkning 

af arterne. 

Hasselmus Nej. Arten findes kun på Fyn og 

Sjælland, men ikke i Jylland 

(Aarhus Universitet, DCE, 

novana.au.dk, 2020). 

Nej 

Birkemus Ja. Birkemus er meget sjælden i 

Danmark, men er udbredt i det 

vestlige Limfjordsområde 

(Aarhus Universitet, DCE, 

novana.au.dk, 2020) 

(Miljøstyrelsen, Statens 

Naturhistoriske Museum, 

Naturhistorisk Museum Aarhus, 

& DanBIF, 2022). 

Ja. Gravearbejder kan 

potentielt medføre 

forringelse af egnede 

levesteder og forstyr-

relse/drab af arten.  

Odder Ja. På baggrund af eksisterende 

data om odders udbredelse 

forventes arten at forekomme 

langs alle de vandløb, som ka-

belanlægget krydser, med und-

tagelse af markgrøfter (Aarhus 

Universitet, DCE, novana.au.dk, 

2020). 

Ja. Arten kan potenti-

elt blive forstyrret i an-

lægsfasen de steder, 

hvor kabelanlægget 

krydser vandløb. 

Alle arter af hvaler Ja. Marsvin forekommer ud-

bredt i Vesterhavet (Sveegaard 

et al., 2018). 

Nej. Marsvin er rele-

vant for den marine 

del af projektet, men 

ikke for den som ved-

rører landanlæg. 

Bæver Ja. Bæver er kendt fra Flynder 

Å-systemet og andre vandløb 

omkring Nissum Fjord (Aarhus 

Universitet, DCE, novana.au.dk, 

2020). 

Ja. Arten kan potenti-

elt blive forstyrret i an-

lægsfasen de steder, 

hvor kabelanlægget 

krydser vandløb. 
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Gruppe Art Kan forekomme inden for el-

ler i nærheden af projektet 

Relevant i forhold til 

projektet 

Ulv Ja. Siden 2012, hvor ulve første 

gang blev registreret i Dan-

mark, har der været flere regi-

streringer i Vest- og Nordjyl-

land. Ulv er bl.a. registreret i 

området omkring Klosterhede 

Plantage (Naturhistorisk 

Museum Aarhus, 2022). 

(Jensen, et al., 2015) 

Ja. Ulv holder primært 

til i skovområder med 

hjortevildt, men strej-

fer også rundt i det 

åbne land. Kan poten-

tielt blive forstyrret af 

anlægsarbejdet. 

Krybdyr Markfirben Ja. Markfirben er udbredt i 

store dele af landet og findes 

mange steder i klitterne langs 

Vestkysten (Aarhus Universitet, 

DCE, novana.au.dk, 2020). 

Ja. Arten kan potenti-

elt blive forstyrret 

og/eller påvirket af 

gravearbejde på eg-

nede levesteder for 

arten. Stationsanlæg 

kan virke som barriere 

for arten.  

Padder Stor vandsalamander Ja. Arten er registreret i vand-

huller i både Lemvig og Holste-

bro Kommuner (Danmarks 

Miljøportal, 2022) (Aarhus 

Universitet, DCE, novana.au.dk, 

2020). 

Ja. I anlægsfasen er 

der potentiel risiko for 

vandrende individer, 

og ynglesteder kan 

blive påvirket ved ud-

slip af boremudder. I 

driftsfasen kan stati-

onsanlæg fungere 

som en barriere. 

Klokkefrø Nej. Klokkefrø lever kun i Øst-

danmark og findes ikke i Jylland 

(Aarhus Universitet, DCE, 

novana.au.dk, 2020). 

Nej 

Løgfrø Ja. Arten er ikke kendt nær ka-

belanlægget, men arten vurde-

res at øge sin udbredelse, hvor-

for det ikke på forhånd kan af-

vises, at arten forekommer i 

området (Aarhus Universitet, 

DCE, novana.au.dk, 2020). 

Ja. I anlægsfasen er 

der risiko for 

vandrende individer 

og ynglesteder kan 

potentielt blive påvir-

ket ved udslip af bore-

mudder. I driftsfasen 

kan stationsanlæg 

fungere som en barri-

ere.  

Løvfrø Nej. Løvfrø er ikke kendt fra 

Vest- eller Nordjylland, på trods 

af, at den er eftersøgt i områ-

det. Nærmeste forekomst er 

syd for Aarhus i Østjylland 

Nej 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10414604 

Udarbejdet af:  BJSC, MAC, RTRO, BRE m.fl. Kontrolleret af: LRM Godkendt af: 

MXJ 
117/253 

Gruppe Art Kan forekomme inden for el-

ler i nærheden af projektet 

Relevant i forhold til 

projektet 

(Aarhus Universitet, DCE, 

novana.au.dk, 2020). 

Spidssnudet frø Ja. Arten er registreret med 

spredte forekomster nær kabel-

anlægget. Det kan derfor ikke 

afvises at arten forekommer i 

området (Aarhus Universitet, 

DCE, novana.au.dk, 2020). 

Ja. I anlægsfasen er 

der risiko for 

vandrende individer 

og ynglesteder kan 

potentielt blive påvir-

ket ved udslip af bore-

mudder. I driftsfasen 

kan stationsanlæg 

fungere som en barri-

ere. 

Springfrø Nej. Arten er ikke udbredt i Jyl-

land (Aarhus Universitet, DCE, 

novana.au.dk, 2020). 

Nej 

Strandtudse Ja. Arten er ikke tidligere regi-

streret nær kabelanlægget, 

men findes enkelte steder langs 

den jyske vestkyst, og er også 

tidligere registreret nord for 

Nissum Fjord (Aarhus 

Universitet, DCE, novana.au.dk, 

2020). Det kan derfor ikke på 

forhånd afvises, at arten fore-

kommer i området. 

Ja. I anlægsfasen er 

der risiko for, at 

vandrende individer 

falder ned i kabelgra-

ven, og ynglesteder 

kan potentielt blive 

påvirket ved udslip af 

boremudder. I driftsfa-

sen kan stationsanlæg 

fungere som en barri-

ere. 

Grønbroget tudse Nej. Arten er ikke udbredt i Jyl-

land (Aarhus Universitet, DCE, 

novana.au.dk, 2020) (MiljøGIS, 

2022b). 

Nej 

Fisk Snæbel Nej. Arten lever kun i Vadeha-

vet og Sydvestjyske vandløb 

(Aarhus Universitet, DCE, 

novana.au.dk, 2020). 

Nej 

Hvirvelløse dyr Bred vandkalv Nej. Arten er meget sjælden i 

Danmark. Ved NOVANA-over-

vågningen i 2015 og 2017 blev 

arten således kun registreret på 

Bornholm (Aarhus Universitet, 

DCE, novana.au.dk, 2020). 

Nej 

Lys skivevandkalv Nej. Arten er meget sjælden i 

Danmark og er aldrig registre-

ret inden for undersøgelsesom-

rådet. Nærmeste forekomst er 

ved NOVANA-overvågningen 

Nej 
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Gruppe Art Kan forekomme inden for el-

ler i nærheden af projektet 

Relevant i forhold til 

projektet 

2017 er registreret i Skærsø i 

Sydøstjylland (Aarhus 

Universitet, DCE, novana.au.dk, 

2020). (Miljøstyrelsen, Statens 

Naturhistoriske Museum, 

Naturhistorisk Museum Aarhus, 

& DanBIF, 2022) 

Eremit Nej. Arten er kun fundet en en-

kelt gang i Jylland ved et løs-

fund i 2013 omkring Aarhus 

(Aarhus Universitet, DCE, 

novana.au.dk, 2020). 

Nej 

Sortplettet blåfugl Nej. Arten kendes i dag kun fra 

Møn (Aarhus Universitet, DCE, 

novana.au.dk, 2020). 

Nej 

Grøn mosaikguldsmed Nej. Arten er ikke tidligere regi-

streret nær kabelanlægget og 

vurderes ikke at være udbredt i 

den del af landet (Aarhus 

Universitet, DCE, novana.au.dk, 

2020). (Miljøstyrelsen, Statens 

Naturhistoriske Museum, 

Naturhistorisk Museum Aarhus, 

& DanBIF, 2022) 

Nej 

Stor kærguldsmed Nej. Arten er ikke udbredt i Jyl-

land (Aarhus Universitet, DCE, 

novana.au.dk, 2020)  

Nej 

Grøn Kølleguldsmed Ja. Grøn kølleguldsmed er 

kendt fra Storå (Aarhus 

Universitet, DCE, novana.au.dk, 

2020). 

Ja. Risiko for lækage af 

boremudder i yngle-

steder. 

Natlyssværmer Nej. Arten er først i 2017 ind-

draget i NOVANA-program-

met, og der er derfor endnu 

ikke resultater af overvågningen 

af arten. Arten er dog ikke at-

laskortlagt i Jylland, og vurderes 

ikke at forekomme nær projek-

tet (NaturBasen, 2022).  

Nej 

Tykskallet malermusling Nej. Arten lever i Odense Å og 

Suså, men findes ikke i vand-

løbssystemer i Vest- og Nord-

jylland  (Aarhus Universitet, 

DCE, novana.au.dk, 2020). 

Nej 
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Gruppe Art Kan forekomme inden for el-

ler i nærheden af projektet 

Relevant i forhold til 

projektet 

Planter Enkelt månerude Nej. Arten er meget sjælden i 

Danmark, og er i Jylland kun 

kendt fra Djursland (Aarhus 

Universitet, DCE, novana.au.dk, 

2020). 

Nej 

Vandranke Nej. Vandranke er meget sjæl-

den i Danmark og findes kun i 

Vestjylland i området omkring 

Stadil Fjord og Skjern Å (Aarhus 

Universitet, DCE, novana.au.dk, 

2020). 

Nej 

Liden Najade Nej. Arten er meget sjælden i 

Danmark og forekommer kun i 

Nors Sø i Thy (Aarhus 

Universitet, DCE, novana.au.dk, 

2020). 

Nej 

Fruesko Nej. Arten er meget sjælden i 

Danmark og kendes kun fra 

Himmerland (Aarhus 

Universitet, DCE, novana.au.dk, 

2020). 

Nej 

Mygblomst Nej. Arten findes kun få steder i 

Danmark, hvor den nærmeste 

kendte forekomst i forhold til 

projektet er på Djursland 

(Aarhus Universitet, DCE, 

novana.au.dk, 2020). 

Nej 

Gul stenbræk Nej. Arten er sjælden i Danmark 

og kun kendt fra enkelte lokali-

teter i Midt- og Nordjylland, 

hvor den nærmeste lokalitet i 

forhold til projektet er i Viborg, 

ca. 25 km øst for Holstebro 

(Aarhus Universitet, DCE, 

novana.au.dk, 2020). 

Nej 

Krybende sumpskærm Nej. Krybende sumpskærm 

kendes kun fra to danske lokali-

teter på Fyn (MiljøGIS, 2022b). 

Nej 

 

Det fremgår af tabellen, at de arter, der potentielt forekommer omkring projektet, og derfor indgår i miljøkonsekvens-

rapporten, er: sydflagermus, troldflagermus, vandflagermus, skimmelflagermus, damflagermus, dværgflagermus, bir-

kemus, odder, bæver, ulv, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og grøn kølleguld-

smed. 
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I de følgende afsnit fremgår en beskrivelse af de eksisterende forhold samt en vurdering af projektets potentielle på-

virkning opdelt på de enkelte arter/artsgrupper. 

 

8.4 Flagermus 

8.4.1 Eksisterende forhold 

Jf. feltundersøgelserne i 2014 er der 15 lokaliteter inden for undersøgelsesområdet, som ud fra en levestedskortlæg-

ning vurderes at være egnet som raste- eller ynglelokalitet for flagermus. Flagermus benytter, afhængig af art, byg-

ninger og/eller træer med hulheder, spættehuller, løs bark m.v. som yngle- og rasteområder. Herudover benytter fla-

germus levende hegn som ledelinjer i forbindelse med fouragering. 

Flagermus er eftersøgt i forbindelse med feltundersøgelserne i 2014. .Der er ingen supplerende oplysninger om fore-

komst af flagermus. Kun få lokaliteter i det vestlige Limfjordsområde er undersøgt i forbindelse med den nationale 

artsovervågning (NOVANA) (Aarhus Universitet, DCE, novana.au.dk, 2020). Resultaterne fra feltundersøgelserne i 2014 

vurderes at være retvisende for forekomsten af flagermus i området, da resultaterne stemmer overens med tidligere 

data om udbredelse af flagermus i området. De primære arter i området vurderes at være vandflagermus, troldflager-

mus og sydflagermus, mens damflagermus, dværgflagermus og skimmelflagermus forekommer mere spredt. Ingen af 

arterne tilknyttet det vestlige Limfjordsområde vurderes at have været i tilbagegang ved den seneste artikel 17-rap-

portering (Fredshavn J. , et al., 2019). 

12 af de 15 flagermusegnede lokaliteter ligger mellem Holstebro og Herning. Der skal ikke bygges et kabelanlæg på 

denne strækning, som var en del af VVM-undersøgelsen i 2014-2017, og disse lokaliteter er derfor ikke relevante. I 

Tabel 8.2 fremgår en oversigt over de resterende tre egnede lokaliteter. For hver lokalitet fremgår en beskrivelse af 

lokaliteten, resultatet af artseftersøgningen samt lokalitetens afstand til kabelanlægget.  

På alle tre lokaliteter blev der registreret flagermusaktivitet. Der blev registeret sparsom aktivitet af sydflagermus på to 

af lokaliteterne, hvor der formentlig var tale om overflyvende individer. Sydflagermus yngler- og raster i huse, hvorfor 

dens levesteder ikke påvirkes af projektet. På den tredje lokalitet blev der registreret god jagtaktivitet af både sydfla-

germus og troldflagermus, men ingen raste- eller yngleforekomst. Kabelanlægget krydser ingen af lokaliteterne, men 

grænser op til lokalitet 110. 

I september 2022 blev 11 levende hegn besigtiget. Ni af de 11 levende hegn, kunne helt afvises at være egnede for 

flagermus. Træerne i hegnene var for små og velplejede og manglede skader og hulrum store nok til, at træerne 

kunne være egnede rastesteder for flagermus. De resterende to levende hegn var mere uplejede og havde i 2022 i alt 

tre skadede træer, som blev undersøgt. Alle skader blev vurderet som værende usandsynlige rastesteder, idet ska-

derne f.eks. var små, sad lavt eller var i tæt krat. Træerne i de to uplejede levende hegn vurderes således ikke at være 

egnede raste- eller yngleområder i 2022. I hvert af de to uplejede levende hegn (det vestlige er ca. 500 meter langt 

og det østlige ca. 230 meter langt), blev der fældet træer i en bredde af henholdsvis 25 og 15 meter i 2018. Bedømt 

ud fra luftfotos havde de fældede træer samme alder som de tilbageværende træer og vurderes derfor også at have 

haft samme tilstand og struktur. I forbindelse med feltundersøgelserne i 2014 (Amphi Consult, 2014) blev det på bag-

grund af luftfototolkning vurderet, at samtlige de krydsede levende hegn ikke var egnede som yngle- eller rasteom-

råde for flagermus og de blev derfor ikke feltbesigtiget. På baggrund af luftfototolkning i 2014 og 2022, suppleret 

med feltundersøgelserne i 2022, vurderes det , at der ikke er eller har været yngle- eller rastelokaliteter for flagermus i 

de levende hegn som krydses af projektet.  
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Tabel 8.2: Oversigt over de tre lokaliteter, hvor der er udført målrettet artseftersøgninger af flagermus i nattetimerne på baggrund af 

levestedskortlægning i dagtimerne ved feltundersøgelserne i 2014. 

Lokalitet Lokalitetstype og beskrivelse Resultat af artseftersøgning Afstand til kabelanlæg 

110 Tilgroet område op til et lille 

vandhul. Enkelte større, døde 

træer stående i en klynge. 

Ved besigtigelsen blev der re-

gistreret et enkelt eksemplar 

af sydflagermus. Arten yngler 

og raster i huse. 

Kabelanlægget og ar-

bejdsbæltet grænser op 

til 

118 Enkelte større træer (bl.a. eg.) 

i et lille skovstykke, som 

grænser op til Ørbæk. 

Ved besigtigelsen blev der re-

gistreret enkelte individer af 

sydflagermus. Arten yngler og 

raster i huse.  

Ca. 100 m fra arbejds-

areal 

120 Lille skovstykke bestående af 

løv- og nåletræer, omkranset 

af dyrkede arealer. De fleste 

træer er tyndstammet, men 

enkelte træer er større. 

Der blev registreret god jagt-

aktivitet af både troldflager-

mus og sydflagermus. Der 

blev ikke registreret yngle- el-

ler rasteforekomster. 

Ca. 20 m fra arbejds-

areal 

 

Kabelanlægget og arbejdsbæltet krydser to lokaliteter (lokalitet 114 og 115), som blev undersøgt i forbindelse med le-

vestedskortlægningen, men vurderet til ikke at være egnet som raste- eller ynglelokalitet for flagermus.  

• Lokalitet 114 er et levende hegn i ådalen ved Glarbjerg bæk. Lokaliteten er helt uegnet som raste- eller ynglested 

for flagermus, da træerne er for små og tyndstammede. Området er en vigtig ledelinje, som forbinder et større 

netværk af områder. Lokaliteten er underboret, hvorfor der ikke er fældet træer. 

• Lokalitet 115 er et skovareal, der ikke er fredskovsregistreret. Området består hovedsageligt af nåletræer og kun 

med sparsom opvækst af løvtræer og vurderes helt uegnet som yngle- og rastested for flagermus. I forbindelse 

med nedgravning af kabelanlægget er der fældet et bælte (ca. 20 m bredt) af nåletræer i den sydlige del af lokali-

teten på en ca. 80 m lang strækning.  

 

På Figur 8.1 ses et oversigtskort over de tre lokaliteter, hvor flagermus er eftersøgt med detektor samt de to lokaliteter 

som kun er levestedskortlagt. 
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Figur 8.1: Oversigtskort over lokaliteter, hvor der er eftersøgt flagermus med detektor samt de to lokaliteter (lokalitet 114 og 115), der 

blev undersøgt i forbindelse med levestedskortlægningen. 

Den primære trussel mod flagermus er ødelæggelse af raste- og ynglesteder. For vandflagermus, damflagermus, 

troldflagermus og dværgflagermus omfatter yngle- og rastesteder gamle træer, mens sydflagermus og skægflager-

mus udelukkende raster og yngler i bygninger. 

8.4.2 Vurdering af påvirkning 

I forbindelse med den målrettede artseftersøgning blev der registreret to arter af flagermus: sydflagermus og troldfla-

germus. Yngle- og rasteområder for sydflagermus (og den potentielle art skimmelflagermus) vil ikke blive påvirket, da 

der ikke sker nedrivning af huse eller andre bygninger som følge af projektet. Vurderinger i forhold til yngle- og raste-

områder (træer) gælder således kun troldflagermus samt de potentielt forekommende arter vandflagermus, damfla-

germus og dværgflagermus. 

Vurderinger er også gyldige for øvrige arter af flagermus, som evt. udvider deres udbredelsesområde. 

I forbindelse med de meddelte § 3-dispensationer, som er udstedt af Lemvig Kommune og Holstebro Kommune, har 

kommunen forholdt sig til projektets påvirkning på bilag IV-arter, herunder flagermus. Her vurderes det, at projektet 

ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for nogle arter af småflagermus, der måtte forekomme i området.  

Yngle- og rasteområder 

Der blev ikke lokaliseret konkrete raste- eller yngleforekomster af flagermus på de undersøgte lokaliteter, jf. Tabel 8.2. 

Der blev ikke fældet træer på de potentielle raste- og ynglelokaliteter 110, 118 og 120. En påvirkning af yngle- og ra-

steforekomster som følge af træfældning kan derfor udelukkes. 
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På både lokalitet 110, 118 og 120 er der enkelte forekomster af gamle træer, som ikke kan udelukkes at være egnede 

rastetræer. For lokalitet 118 foregik anlægsarbejdet i en afstand af ca. 100 m fra bevoksningen. Støj fra anlægsarbejdet 

var kraftigt reduceret i den afstand, hvorfor forstyrrelse kan udelukkes. For lokalitet 110 og 120 foregik anlægsarbejdet 

foregået inden for 1-20 meters afstand, når anlægsarbejdet var nærmest. Anlægsarbejdet var dog kortvarigt i den 

afstand (et par timer), og der var derfor maksimalt forstyrrelse af én enkelt dagsrast. Da der er tale om en meget kort-

varig påvirkning og en enkeltstående hændelse uden gentagelser, vurderes der ikke at være sket en forstyrrelse, som 

kan skade levevilkårene for flagermus.  

 

Det vurderes derfor, at områdets økologiske funktionalitet er opretholdt, da der ikke er sket forringelse eller ødelæg-

gelse af yngle- og rasteområder for flagermus. Samtidig vurderes det, at projektet ikke medførte forsætlig forstyrrelse 

eller drab af individer.  

 

Ledelinjer 

Flagermus benytter ledelinjer som levende hegn i landskabet, når de bevæger sig til og fra fourageringsområder. Pro-

jektet medfører fældning af træer i 5-20 meters bredde i 48 levende hegn. I 43 af de levende hegn har Energinet ef-

ter aftale med lodsejer genplantet i vinteren 2019/2020. De fleste steder er der indgået aftale om, at Energinet gen-

nemfører vedligehold i 3 år, og hegner de nyplantede træer og buske. Lodsejer har bestemt, hvilke arter der skal 

plantes, herunder hassel, bjergfyr, eg, bøg og tjørn samt buske.  

 

I driftsfasen vil der være en begrænsning på genplantning af træer, da træer med dybdegående rødder ikke må plan-

tes i servitutbæltet på 7 meter. Et eksempel på et gentilplantet levende hegn, som det ser ud tre år efter anlægsarbej-

det, kan ses på Figur 7.19. Habitatdirektivets artsbeskyttelse omfatter yngle- og rasteområder. Øvrige levesteder som 

fx ledelinjer og fourageringsområder er kun beskyttet i det omfang, de er afgørende for funktionen af yngle- og raste-

områder.  

 

Flagermus kan følge en ledelinje/levende hegn, selvom der er variation i hegnet og/eller mindre huller. Selv arter, der 

i høj grad bevæger sig tæt på og langs strukturer, kan stadigvæk flyve på tværs af åbne områder, hvis der er vegeta-

tion under (udtalelse af professor emeritus Hans Baagøe). Når levende hegn, som benyttes af flagermus gennembry-

des, ses det generelt, at dyrene sænker flyvehøjden for at få ekko. Passage af åbningerne i levende hegn vil ikke med-

føre forøget mortalitet for flagermus, da flagermusene ikke er udsat for fx trafik ved passage af åbningerne. Det vur-

deres, at flagermusene vil følge samme rute, som de plejer, og genoptage deres normale flyvehøjde, når de efter 10-

30 meter igen støder på det levende hegn. Huller i de levende hegn vil vokse til igen, og påvirkningen er derfor ikke 

permanent. Flagermus benytter de levende hegn til fødesøgning og som transportveje i landskabet. Flagermus ville 

muligvis blive påvirket, hvis alle de levende hegn i et større område blev fældet. Da der er tale om fældning i en 

bredde på 7-30 meter i 48 levende hegn spredt over en strækning på 30 km, med genplanting i mindst de 43, vurde-

res påvirkningen ikke at skade funktionen af yngle- og rasteområder for flagermus. En påvirkning af både lokale be-

stande og den økologiske funktionalitet i driftsfasen på baggrund af ”huller” i ledelinjer kan derfor udelukkes. 

 

8.4.3 Afværgeforanstaltninger 

Afværgeforanstaltninger vurderes ikke at være nødvendige. 
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8.5 Birkemus 

8.5.1 Eksisterende forhold 

Birkemus er en sjælden art i Danmark, og dens præcise udbredelse og populationsstørrelse er dårligt kendt, da arten 

er meget sky og svær at overvåge. Arten lever kun i Jylland, hvor der er kendte bestande i Lemvig og Holstebro Kom-

mune (Aarhus Universitet, DCE, novana.au.dk, 2020) (Møller, Asbirk, Baagøe, Håkansson, & Jensen, 2011). Arten lever 

fortrinsvis i uforstyrrede områder med høj græsvegetation, hvor der både er tørre og våde områder, som fx ådale, 

ekstensivt græssede områder eller brakmarker nær vådområder. Reder placeres i jordhuller, som graves i tørre områ-

der, fx skrænter, jordvolde, diger og lignende, som derved udgør potentielle ynglesteder. Rastesteder er typisk græs-

tuer eller løst byggede reder på terræn i uforstyrrede områder med høj vegetation. Arten er nataktiv og sover i dagti-

merne, derudover går den i vinterhi fra omkring oktober – maj. Udyrkede skel og levende hegn kan udgøre vigtige 

spredningskorridorer mellem yngle- og rastesteder i dyrkede områder, da arten foretrækker at bevæge sig i områder 

med høj vegetation og bunddække.  

Der er inden for en afstand af 300 meter fra kabelanlægget ikke konkrete fund af birkemus. 

Kabelanlægget krydser 20 lokaliteter, som blev undersøgt og vurderet i forhold til birkemus (se evt. afsnit 8.2 om me-

tode). På 17 af de undersøgte lokaliteter var der ”sandsynlig forekomst” eller ”mulig forekomst” af birkemus. De reste-

rende tre lokaliteter blev vurderet som uegnede levesteder for birkemus og er derfor ikke yderligere beskrevet.  

I nedenstående Tabel 8.3 ses en oversigt over de 17 lokaliteter, som er egnede for birkemus. 

Tabel 8.3: Oversigt over lokaliteter, sandsynlighed for forekomst af birkemus, beskrivelse af lokaliteten og anlægsmetode ved kryds-

ning af lokaliteten.  

Loka-

litet 

Fore-

komst 

Beskrivelse af lokalitet Anlægsmetode ved krydsning  

122 Sandsynlig 

forekomst 

Ugræsset klithede med høj vegetation Underboring 

123 Sandsynlig 

forekomst 

Dige med overdrevslignende vegeta-

tion 

Underboring 

124 Sandsynlig 

forekomst 

Større område med mange potentielle 

ynglesteder, særligt i skrænter og diger 

Underboring af dele, nedgravning 

langs et levende hegn. 

132 Sandsynlig 

forekomst 

Tre diger, de to med levende hegn. 

Omgivet af dyrkede arealer 

De tre diger gennemgraves i en bredde 

af 10-15 meter hver.  

133 Sandsynlig 

forekomst 

Eng- og ådalsområde ved Glarbjerg 

Bæk 

Underboring 

135 Sandsynlig 

forekomst 

Ådal ved tilløb til Fåremølle Å Underboring 

136 Sandsynlig 

forekomst 

Ugræsset mose og levende hegn Nedgravning gennem lokaliteten. 

Krydsning af to levende hegn i en 

bredde af 10-15 meter 

374 Sandsynlig 

forekomst 

Kulturgræsmark med jorddige og le-

vende hegn 

Nedgravning gennem lokaliteten. 

Krydsning af levende hegn i en bredde 

af 10-15 meter 

029 Sandsynlig 

forekomst 

Ugræsset areal omkring mose/ådal ved 

tilløb til Dride Å 

Underboring 
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Loka-

litet 

Fore-

komst 

Beskrivelse af lokalitet Anlægsmetode ved krydsning  

138 Sandsynlig 

forekomst 

Ådal ved Dride Å Underboring 

139 Sandsynlig 

forekomst 

Mose og ådal ved Holmgård Mosegrøft Underboring 

140 Sandsynlig 

forekomst 

Delvist tilgroet kultureng med periode-

vis græsning 

Nedgravning gennem lokaliteten 

141 Sandsynlig 

forekomst 

Ådal ved Hestbæk Underboring 

037 Mulig fo-

rekomst 

Tilgroet areal og mose omkring sø Nedgravning uden for potentielle 

yngle- og rastesteder, men indenfor 

home range/potentielt fouragerings-

område  

142 Sandsynlig 

forekomst 

Ådal ved Ørbæk Underboring 

143 Sandsynlig 

forekomst 

Ådal ved Storå Underboring 

145 Mulig fo-

rekomst 

Ugræsset skov med bunddække Nedgravning uden for potentielle 

yngle- og rastesteder, men inden for 

home range/potentielt fouragerings-

område 

 

De primære trusler mod birkemus er afvanding af vådområder, fjernelse af småbiotoper og fragmentering.  

8.5.2 Vurdering af påvirkning 

De potentielle påvirkninger fra projektet vurderes i anlægsfasen at være risiko for drab af individer, hvis deres huler 

graves væk, eller de køres over. I driftsfasen kan der være en påvirkning, hvis lokaliteternes værdi som raste- eller 

yngleområder er forringet som følge af gravearbejde eller blowout af boremudder. Stationsanlæggene ved Engbjerg 

og Idomlund ligger ikke nær levesteder for birkemus. Derfor vurderes der ikke at være barriereeffekt i driftsfasen som 

følge af de tekniske anlæg. 

I forbindelse med de meddelte § 3-dispensationer fra henholdsvis Lemvig Kommune og Holstebro Kommune, har 

kommunerne forholdt sig til projektets påvirkning på bilag IV-arter, herunder birkemus. Her vurderes det, at projektet 

ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for birkemus.  

I den tidligere VVM-tilladelse af projektet fra januar 2017 fremgår det under vilkår, at: hvis der skal graves i områder 

med en kendt eller mulig forekomst af birkemus, skal jorden altid retableres efter anlægsarbejder m.m., og i sådanne 

områder bør anlægsarbejdet begrænses til at foregå i perioderne 15. maj-15. juni eller 1. september-1. oktober. 

 

Yngle- og rasteområder 

Birkemus er meget knyttet til sine levesteder, men bevæger sig jævnligt ud for at afsøge nye potentielle levesteder 

eller fouragere. Arten kan derfor findes strejfende, men den bevæger sig sjældent længere væk fra sit kerneområde 

end 100 m, hvis ikke den finder en egnet spredningsvej eller levested. Der er derfor for alle potentielle levesteder (ker-

neområde) indtegnet en 100 m zone rundt om (home range), hvor det ikke kan udelukkes, at birkemus opholder sig, 
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såfremt den findes på lokaliteten. Yngle- og rasteområder vurderes potentielt at findes i selve kerneområdet, mens 

der kun er potentielt strejfende individer i home range zonen på 100 m. 

 

På fem potentielle lokaliteter for birkemus (124, 132, 136, 374 og 140 jf. Tabel 8.3) er kabelanlægget nedgravet med 

anvendelse af gravekasse og udlæg af køreplader. Anvendelse af gravekasse betyder, at kabelgraven kun udgraves 

ca. 10 meter ad gangen og står åben i 2-3 timer. Kørepladerne anvendes for at undgå strukturskader af jorden. Efter-

følgende retableres området og muldlaget lægges tilbage øverst. Nedgravning af kablet på hver enkelt lokalitet varer 

mindre end en dag, mens kørepladerne ligger på hver lokalitet i ca. 6-8 uger.  

På lokalitet 124 er kabelanlægget nedgravet nord for et levende hegn, se Figur 8.2. Nedgravningen er foregået på et 

fladt, dyrket areal, som ligger i udkanten af et potentiel levested. Området vurderes ikke at rumme egnede yngle- og 

rastesteder, da nedgravningen er sket på det dyrkede areal med lav vegetation og på fladt terræn. Lokalitet 124 blev 

besigtiget i 2022, da der ud fra ortofoto ikke kunne udelukkes, at det levende hegn var blevet påvirket. Besigtigelsen 

viste, at området, hvor kablet var nedgravet, var retableret fuldstændigt, og at den evt. midlertidige påvirkning af det 

levende hegn, som følge af oplæg af jord, ikke kunne erkendes. Det levende hegn består af rynket rose, som fortsat 

udgør et tætsluttet krat, se Figur 8.3.  

Det vurderes, at det opgravede område ikke har udgjort et potentielt yngle- eller rastested for birkemus. Det levende 

hegn udgør et potentielt levested for birkemus, men er ikke blevet påvirket. Da der ikke er sket forringelse eller øde-

læggelse af egnede yngle- og rastesteder på lokalitet 124, samt at området er fuldt reetableret efter endt anlægsar-

bejde, vurderes områdets økologiske funktionalitet ikke at være blevet påvirket. 
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Figur 8.2: Lokalitet 124. Kablet er nedgravet uden for den egnede lokalitet og uden at påvirke det levende hegn som er en del af den 

egnede lokalitet.  

 

Figur 8.3: Det levende hegn på lokalitet 124 bestod fortsat af et tæt krat af rynket rose i juli 2022. Foto: Naturlov, juli 2022. 

Lokalitet 132 består af tre beskyttede jorddiger, hvoraf et har træbeplantning, se Figur 8.4. I forbindelse med anlægs-

arbejdet blev alle tre diger gennemgravet i en bredde på 8-14 meter. Gennemgravningen og retablering skete i over-

ensstemmelse med Lemvig Kommunes dispensation fra museumslovens §29a. Det fremgår af dispensationen, at di-

gerne skal reetablere, således at de enkelte fraktioner af diget lægges tilbage i samme rækkefølge som oprindeligt 

uden tilføjelse af andet materiale. Nedgravning af kablet på lokaliteten blev gennemført på én dag i midten af sep-

tember 2019, hvilket er inden for den periode, hvor birkemus hverken yngler eller er i vinterdvale. Reetableringen 
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skete lige efter anlægsarbejdet. Ved besigtigelsen af lokaliteten i 2022 var skikkelsen af alle tre diger helt reetableret. 

På det træbeplantede dige kunne gennemgravningen stadig ses, da der var nyplantede buske. Se Figur 8.5. Alle tre 

diger vurderedes at have en vegetation som betyder, at kvaliteten af det potentielle levested er retableret.  

Anlægsarbejdet er således sket i overensstemmelse med de tidligere fastsatte vilkår i VVM-tilladelsen fra 2017, hvor 

gravearbejder blev reetableret efter endt anlægsarbejde og anlægsarbejdet skete i den periode, hvor der ikke er risiko 

for at skade unger eller birkemus i vinterdvale. Da anlægsarbejdet samtidig var kortvarigt (ca. 1 dag), og lokaliteternes 

værdi er retableret efter end anlægsarbejde, vurderes det potentielle yngle- og rasteområde ikke at være forringet 

eller ødelagt.  

 

Figur 8.4: Kabelanlægget krydser tre sammenhængende jorddiger som udgør lokalitet 132. 
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Figur 8.5: De tre jorddiger som blev gennemgravet i 2019 og besigtiget i 2022. Alle digerne var retableret, men bevoksningen på det 

træbevoksede dige nederst t.v. var stadig ung. Foto: Naturlov, juli 2022. 

Lokalitet 136 og 374 er begge fugtige græsarealer, som afgræsses. Lokalitet 136 afgrænses af levende hegn mod vest 

og øst, mens lokalitet 374 afgrænses af en dyrket mark og en å med ugræssede bræmmer, se Figur 8.6. Kabelanlæg-

get er nedgravet gennem begge lokaliteter. 

Nedgravning af kablet på lokaliteterne blev gennemført på én dag i starten af september 2019, hvilket er inden for 

den periode, hvor birkemus hverken yngler eller er i vinterdvale. Samtidig blev lokaliteterne reetableret efter endt an-

lægsarbejde. Der var således ved besigtigelsen i 2022 ingen spor efter anlægsarbejdet på græsarealerne. I de to le-

vende hegn kunne gennemgravningen stadig ses, da de genplantede læhegn endnu ikke var helt sluttede. Begge læ-

hegn havde dog tæt græsvækst og vurderedes at være fuldt funktionelle for birkemus. Anlægsarbejdet er således 

sket efter vilkårene for den tidligere VVM-tilladelse fra 2017 omkring både reetablering og anlægstidspunkt. 

Da anlægsarbejdet var kortvarigt (ca. 1 dag) og lokaliteternes værdi blev reetableret efter anlægsarbejdet, vurderes de 

potentielle yngle- og rasteområder på lokalitet 136 og 274 ikke at være forringet eller ødelagt.  
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Figur 8.6: Kabelanlægget er blevet nedgravet på lokalitet 136 og 374, hvor der gennemskæres levende hegn. 

Lokalitet 140 er et fugtigt græsareal med afgræsning, som ligger syd for Holmgård Mosegrøft, se Figur 8.7. Kabelan-

lægget er nedgravet centralt gennem lokaliteten i et område, som er forholdsvis fladt. I den sydlige del af lokaliteten 

er der større terrænvariation. Nedgravning af kablet på lokaliteten blev gennemført på én dag i starten af september, 

hvilket er inden for den periode, hvor birkemus hverken yngler eller er i vinterdvale. Lokaliteten blev reetableret efter 

endt anlægsarbejde. Ved besigtigelsen af lokaliteten i juni 2022 var græsarealet helt retableret, se Figur 8.8. Anlægs-

arbejdet er således sket i overensstemmelse med vilkårene i den tidligere VVM-tilladelse fra 2017 omkring reetablering 

og anlægstidspunkt. 

Da anlægsarbejdet var kortvarigt (ca. 1 dag), og lokaliteternes værdi retableret efter endt anlægsarbejde, vurderes det 

potentielle yngle- og rasteområde på lokalitet 140 ikke at være forringet eller ødelagt.  
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Figur 8.7: Kabelanlægget blev nedgravet på størstedelen af lokalitet 140, som er et ådalsområde ved Holmgård Mosegrøft. 

 

Figur 8.8: Lokalitet 140 set fra nordvest. Områdets vegetation er helt reetableret. Foto: Naturlov, juli 2022. 

 

Ved lokalitet 037 og 141 er kabelanlægget nedgravet inden for 100 meter af det potentielle yngle- og rasteområde. 

Denne zone antages at udgøre birkemusens forventede home range og eventuelt fourageringsområde. Levestedsbe-

skyttelsen i habitatdirektivet omfatter kun yngle- og rasteområder. Øvrige områder, som f.eks. fourageringsområder, 

er kun beskyttet i det omfang, at de er af afgørende betydning for yngle- og rasteområderne. Nedgravning af kabel-

anlægget over en dag gennem denne zone, vurderes i de to konkrete tilfælde ikke at påvirke de potentielle yngle- og 

rastesteder inden for kerneområdet, da påvirkningen har været kortvarig og af så lille et område, at det ikke har 

kunne medføre længerevarende eller permanente påvirkninger af forhold (fx fødegrundlag), som er af afgørende be-

tydning for levestedet.  

 

De resterende 10 sandsynlige eller mulige birkemuslokaliteter, som krydses af kabelanlægget (jf. Tabel 8.3), er under-

boret. De er derved friholdt for gravearbejder, kørsel og andre direkte påvirkninger. Underboringer medfører risiko for 

blowout, men der skete ingen blowout i lokaliteter egnet for birkemus. Selv hvis der var sket et blowout, vurderes på-

virkningen, som følge af udsivning af boremudder og efterfølgende opsugning med slamsuger, at være så kortvarig, 

at yngle- og rasteområder ikke vurderes at ville blive beskadigede eller ødelagt.  
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Det vurderes på baggrund af ovenstående, at projektet ikke har medført forringelse eller ødelæggelse af yngle- og 

rasteområder for birkemus, og at den økologiske funktionalitet derfor er forblevet opretholdt. 

Påvirkning af individer 

En åbentstående kabelgrav udgør en potentiel risiko for individer af birkemus, som har svært ved at komme op igen, 

hvis de skulle falde i. I dette projekt er der anvendt gravekasse som metode ved nedgravning af kabelanlægget. Ved 

gravekasse er det kun ca. 10 meter kabelgrav, som står åben få timer ad gangen i dagtimerne, og der er kontinuerligt 

opsyn med kabelgraven. Dette betyder, at der reelt ikke er risiko for, at birkemus kan falde i den åbne kabelgrav uden 

at blive opdaget. I forbindelse med anlægsarbejdet blev ingen birkemus opdaget. Birkemus er herudover nataktiv, 

mens anlægsarbejdet, herunder kørsel, foregår i dagtimerne.  

Birkemus er sårbar over for gravearbejde, idet dyrene overvintrer (oktober-maj) og yngler (juni-august) i underjordiske 

reder. På de fire lokaliteter, hvor der er gravearbejde inden for mulige eller sandsynlige levesteder for birkemus (loka-

litet 132, 136, 376 og 140), er kabelanlægget nedgravet i september måned, udenfor overvintrings- og yngleperioden, 

og området er retableret, hvilket blev dokumenteret i 2022.  

På baggrund af ovenstående vurderes det, at forsætligt drab eller forstyrrelse af birkemus som følge af anlægsarbej-

det kan udelukkes.   

8.5.3 Afværgeforanstaltninger 

Afværgeforanstaltninger vurderes ikke at være nødvendige.  

 

8.6 Odder 

8.6.1 Eksisterende forhold 

Odder lever i og omkring vandløb, men findes også langs fjorde og kyster. Arten er meget mobil og anvender store 

områder langs vandløb til fouragering og rast. En han kan have et territorie på 10-15 km vandløbsstrækning, mens 

hunnens territorie typisk er på 1-3 km vandløbsstrækning, hvor den etablerer sin ynglehule.  

Ifølge den seneste NOVANA-overvågning fra 2020 er odder registreret i hele det vestlige Limfjordsområde herunder 

området for kabelanlægget, hvor den er fundet i alle vandløbssystemer, som den er eftersøgt i (Aarhus Universitet, 

DCE, novana.au.dk, 2020). Odder antages at forekomme langs alle vandløb, som kabelanlægget krydser, dog ikke 

markgrøfter. Odder blev ikke registreret i forbindelse med feltundersøgelserne i 2014, men blev heller ikke målrettet 

eftersøgt. 

Odder er registreret ved Veserne, Hove Å, Flynder Å og i Storå-systemet i forbindelse med statslig overvågning før 

anlægsarbejdet (Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus, & DanBIF, 2022). Der 

foreligger ingen konkrete registreringer af odder eller ynglehuler ved de præcise lokaliteter, som krydses af kabelan-

lægget. Odder er ikke eftersøgt i forbindelse med statslig overvågning efter anlægsarbejdet, men er observeret af 

private aktører i fx Veserne i 2021 (NaturBasen, 2022). 

8.6.2 Vurdering af påvirkning 

Odder antages at findes langs alle vandløb, som kabelanlægget krydser, dog ikke markgrøfter. I vurderingerne er der 

særligt fokus på yngle- og rasteområder samt fourageringsområder, som er beskyttet i det omfang, de er afgørende 

for funktionen af yngle- og rasteområder. Da odder er sårbar over for menneskelig færdsel, er der ligeledes fokus på 

forstyrrelse af arten. 
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I forbindelse med de meddelte § 3-dispensationer, udstedt af Lemvig Kommune og Holstebro Kommune, har kom-

munerne forholdt sig til projektets påvirkning på bilag IV-arter, herunder odder. Her vurderes det, at projektet ikke vil 

påvirke yngle- og rasteområder for odder.  

Fourageringsområder 

Odder fouragerer både i vådområder og på terrestriske arealer. Deres primære fødekilde udgøres af fisk, men de kan 

også jage fugle, padder og mus på landjorden. Odder kan fouragere over store arealer og flytter sig generelt meget 

rundt, hvor en han typisk kan hævde et territorium på ca. 10 km vandløbsstrækning. Odder søger føde om natten, 

mens den om dagen ligger i sin hule i brinken. Fourageringsområder kan blive påvirket, hvis der etableres barrierer 

langs vandløbet, hvis vandkvaliteten forringes, eller hvis odderes forstyrres under fødesøgningen.  

 

Alle vandløb, som kan være levested for odder, underbores med en afstand på mindst 10 meter til vandløbet. Derfor 

medfører anlægsarbejdet ingen fysiske barrierer i selve vandløbet eller langs brinkerne og i de vandløbsnære arealer. 

Anlægsarbejdet gennemføres i dagtimerne, og der vil ikke være menneskelig færdsel, som kan forstyrre odderens 

fødesøgning om natten. Det eneste § 3-registrerede vandløb, som gennemgraves, er en tidligere afvandingskanal 

mellem Mellemvese og Nørrevese. Vandløbet har ikke eksisteret siden 1995, da det enten er blevet rørlagt eller op-

fyldt. Den tidligere udstrækning af vandløbet er fortsat vejledende registreret, men består udelukkende af et dyrket 

areal, hvor odder ikke vurderes at færdes. Underboringer af vandløb varede fra få timer til maksimalt 1 dag.  

 

Blowout af boremudder i vandløb kan potentielt påvirke vandkvalitet og derved odders fødegrundlag ved, at bore-

mudder kan spredes som suspenderet stof i vandløbet. Jf. beskrivelsen i kapitel 9 om overfladevand vurderes påvirk-

ningen fra et potentielt blowout at være kortvarig og med meget lokal udbredelse, da der ifølge miljøberedskabspla-

nen skal iværksat opsamling inden for få timer. I større vandløb som Storå, hvor der er kraftig gennemstrømning, vil 

boremudder blive fortyndet og sedimentere nedstrøms. Påvirkningen vil her potentielt have en større udbredelse, 

men vil fortsat være kortvarig og en mindre forstyrrelse. På den baggrund vurderes en påvirkning af fisk, som er od-

dernes primære fødegrundlag, at kunne udelukkes. Odder vurderes ikke at være sårbar overfor kortvarigt og lokalt 

forhøjet indhold af fint sediment i vandet.  

 

Alle underboringer af vandløb blev gennemført i 2019. Der var én blowout hændelse med udslip af boremudder, i 

Glarbjerg Bæk. Uheldet blev erkendt med det samme og foranstaltninger beskrevet i miljøberedskabsplanen blev 

iværksat. Boremudder blev opsuget med slamsuger og bortskaffet. Oprydningen blev efterfølgende godkendt af 

kommunen. Påvirkningen var derfor kortvarig, og den vurderes ikke at have påvirket fødegrundlaget for odder i vand-

løbet. Alle de øvrige vandløb blev underboret uden blowout hændelser.  

 

Projektet vurderes ikke at medføre påvirkning af fourageringssteder for odder, som kan have betydning for funktionen 

af beskyttede yngle- og rasteområder.  

 

Yngle- og rasteområder 

Odder antages at kunne have yngle- og rasteområde i brinken af alle de vandløb, som krydses af kabelanlægget.  

 

Alle de potentielle levesteder for odder krydses med underboring, hvor arbejdspladserne er holdt i mindst 10 meters 

afstand af vandløbet. Derfor kan en fysisk påvirkning af yngle- og rasteområder som følge af gravearbejde udelukkes.  

 

I forbindelse med underboringen vil der være menneskelig færdsel og støj fra maskiner på arbejdspladsen i dagti-

merne.  

 

Det kan ikke udelukkes, at der findes ynglehuler i åbrinken de steder, hvor der er foretaget underboringer af vandløb. 

En hunodders territorie er på 1-3 km vandløbsstrækning og sandsynligheden for at en ynglehule findes præcis der, 
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hvor en underboring gennemføres, er meget lille. Odder kan parre sig hele året rundt, men typisk finder parringen 

sted i foråret, hvor hunnen er drægtig i ca. 2 måneder. Ungerne fødes i hulen og dier ligeledes i ca. 2 måneder, men 

er afhængige af moderen i det første leveår. Hunnen og ungerne er således tilknyttet hulen gennem længere tid. 

 

Den mulige forstyrrelse af odder varer længst tid ved krydsningen af Dride Å og Storå, hvor anlægsarbejdet varer op 

imod 10 dage. Start- og sluthul er placeret over 50 meter fra Dride Å og 20 meter fra Storå.  

 

Det vurderes, at forsætlig forstyrrelse af evt. individer i evt. tilstedeværende ynglehuler for odder langs med de vand-

løb, som krydses af projektet, kan udelukkes. Det skyldes, at forstyrrelsen ikke sker i selve vandløbsbræmmen, at for-

styrrelsen sker om dagen, hvor odder ligger i sin hule og dermed ikke søger føde til sig selv eller ungerne, og at for-

styrrelsen kun sker i en kort periode på op til 10 dage. Støjniveauerne fra anlægsmaskiner ligger erfaringsmæssigt på 

mellem 90 dB og 110 dB, som ikke er højt nok til at forårsage langvarig bortskræmning, hvor hunnen forlader yngle-

hulen i så lang tid, at ungerne dør.  

 

Et evt. blowout af boremudder i vandløb vurderes ikke at ville kunne påvirke odderens yngle- og rasteområde i vand-

løbsbrinken. Der skete et enkelt blowout i Glarbjerg Bæk. Påvirkningen var meget lokalt begrænset og blev inddæm-

met og opsamlet inden for få timer. Udslippet af boremudder vurderes ikke at have forringet vandkvaliteten og der-

ved beskadiget fødegrundlaget for odder eller på anden vis påvirket odderens yngle- og rastesteder.  

 

Selv med antagelse om, at kabelanlægget krydser vandløb et sted, hvor der er en odderhule med yngel, vurderes det 

at det kan udelukkes, at anlægsarbejdet medfører forsætligt drab af individer af odder.  

 

Driftsfasen vurderes ikke at medføre påvirkning på odder, da kabelanlægget er nedgravet og ikke udgør en barriere. 

 

Det vurderes, at områdets økologiske funktionalitet er forblevet opretholdt, da der ikke er sket forringelse eller øde-

læggelse af yngle- og rasteområder for odder. Det vurderes ligeledes, at der ikke er sket forsætligt drab eller forstyr-

relse af individer.    

8.6.3 Afværgeforanstaltninger 

Afværgeforanstaltninger vurderes ikke at være nødvendige. 

  

8.7 Bæver 

8.7.1 Eksisterende forhold 

Bæver er tilknyttet ferskvand og holder til i små og store vandløb og vådområder såsom søer og moser. Bævere er 

nataktive, og deres mest aktive periode varer fra omkring solnedgang til tidlig morgen. Artens føde udgøres af urter, 

græsser og vandplanter samt vedplanter. 

Bæver er ikke specifikt eftersøgt i forbindelse med feltundersøgelserne i 2014, men arten efterlader meget karakteri-

stiske spor i tilfælde af forekomst. Bæver er registreret i forbindelse med andre undersøgelser i området. Bæver er 

udsat af Naturstyrelsen i Klosterhede Plantage i 1999 som led i et reintroduktionsprogram og dens udbredelse er for-

holdsvis godt kendt.  

I forbindelse med feltundersøgelserne er der registreret spor efter bæveraktivitet tre steder nær kabelanlægget. Det 

gælder et moseområde, som afvander til Dride Å, Dride Å og et moseområde nedstrøms krydsningspunktet med 

Holmgård Mosegrøft. Derudover er der registreret bæverspor i et moseområde ved Damhus Å i forbindelse med en 

kommunal besigtigelse i 2020, ca. 500 meter nedstrøms kabelanlæggets krydsning med Hestbæk og Falsig Bæk 
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(Danmarks Miljøportal, 2022). Bæver vurderes ikke at have potentielle yngle- og rastesteder i områderne, hvor kabel-

anlægget krydser Hestbæk og Falsig Bæk. Hestbæk og Falsig Bæk er delvist regulerede og omkranses af dyrkede 

marker 

De primære trusler mod bæver omfatter afvanding og dræning af vandløb og vådområder samt opgravning eller fy-

sisk omlægning af vandløb og vådområder.  

8.7.2 Vurdering af påvirkninger 

Kabelanlægget krydser både mosen, som afvander til Dride Å og selve Dride Å med underboring. Anlægsarbejdet i 

forbindelse med underboringen kan potentielt medføre forstyrrelser for bæver, hvis arbejdet udføres tæt op af vand-

løbet. Arten er knyttet til ferskvand og færdes i og helt tæt på vandløbet.  

Både mosen og Dride Å er omgivet af dyrkede arealer. Start- og sluthul for underboringen, som krydser mosen, er 

placeret på de dyrkede arealer. Start- og sluthul for underboring af Dride Å er placeret på henholdsvis et dyrket areal 

og i en kultureng ca. 80 meter fra vandløbskanten. Bæver er primært nataktiv, og da anlægsarbejdet foregår i dagti-

merne, vurderes påvirkning af bæver med støj og forstyrrelser fra anlægsarbejdet at være at sidestille med alminde-

lige aktiviteter på marker med landbrugsmaskiner. Da anlægsarbejdet er kortvarigt (maksimalt 1 dag) og foregår i stor 

afstand til bævers levesteder, vurderes arten ikke at blive forstyrret i området nær Dride Å. Da lokaliteterne underbo-

res, vil der ikke være risiko for forringelse eller ødelæggelse af områdernes økologiske funktionalitet som yngle- og 

rasteområde, da der ikke sker fysiske påvirkninger eller modifikationer af vådområderne. Anlægsarbejdet udgør ikke 

en barriere, da lokaliteterne underbores. Moseområdet nedstrøms Holmgård Mosegrøft krydses ikke, men ligger ca. 

100 meter fra kabelanlægget. Moseområdet nedstrøms Hestbæk og Falsig Bæk krydses heller ikke, og ligger 500 me-

ter fra kabelanlægget, hvilket vurderes at være så stor afstand, at en påvirkning kan udelukkes. Holmgård Mosegrøft, 

Hestbæk og Falsig bæk underbores. Start og sluthul placeret på dyrkede arealer. og Holmgård Mosegrøft er omkran-

set af dyrkede arealer. Bæver vurderes derfor ikke at have yngle- og rastesteder ved krydsningspunktet. Projektet vil 

ikke medføre forringelse eller ødelæggelse af yngle- og rastesteder, da anlægsarbejdet ikke berør mosen. Anlægsar-

bejdet vurderes ikke at medføre forstyrrelse af individer, der måtte opholde sig i mosen, da anlægsarbejdet er kortva-

rigt i området (maksimalt 1 dag) og foregår i dagtimerne, hvor bæver ikke er aktiv.  

Det vurderes derfor, at områdets økologiske funktionalitet er opretholdt, da der ikke er sket forringelse eller ødelæg-

gelse af yngle- og rasteområder. Samtidig vurderes der ikke at være sket forsætlige drab eller forstyrrelse af individer. 

8.7.3 Afværgeforanstaltninger 

Afværgeforanstaltninger vurderes ikke at være nødvendige. 

  

8.8 Ulv 

8.8.1 Eksisterende forhold 

Ulven har været fraværende i Danmark i ca. 200 år, men er genindvandret i ca. 2012, hvor den blev registreret i Thy i 

Nordjylland. Arten var tidligere vidt udbredt i Europa, men blev mange steder udryddet på grund af frygt for angreb 

på mennesker og husdyr. Arten har dog været i generel fremgang i Europa de sidste årtier, hvor den har genkoloni-

sere flere områder, hvilket i høj grad skyldes en ændret lovgivning og fredning af arten. Ulven er i dag registreret i 

størstedelen af Jylland, hvor den bl.a. er kendt fra området omkring Klosterhede Plantage (Naturhistorisk Museum 

Aarhus, 2022).  

Ulv holder primært til i skovområder, hvor der er høje koncentrationer af hjortevildt, som udgør den primære føde-

kilde. Ulvepar er stærkt territoriale og beskytter deres territorium mod andre ulve. Det er derfor heller ikke usædvan-

ligt, at unge ulve kan strejfe over store afstande for at kolonisere frie levesteder (Madsen, Andersen, & Sunde, 2013). 
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Undersøgelser fra Polen tyder på, at ulves territorier er 100 – 300 km2, men at arten primært bevæger sig rundt i et 

område på 11 – 23 km2 (Madsen, Andersen, & Sunde, 2013). Hvis tætheden af fødegrundlaget, der primært består af 

råvildt og kronvildt, er lavere, vil territoriet være tilsvarende større. 

I forbindelse med feltundersøgelserne i 2014 blev der ikke målrettet eftersøgt spor efter ulv. Der blev heller ikke regi-

streret spor efter ulv sideløbende med de øvrige undersøgelser.  

Ulv er i dag kendt fra det meste af Jylland, og i sommeren 2021 var der omkring 15 individer. Blandt andet er der 

kendskab til en enlig stationær hanulv i Klosterhede-reviret, som er indvandret fra Tyskland (Olsen, Sunde, Vedel-

Smidt, Hansen, & Thomsen, 2021). Koncentrationen af ulv er derfor lav, og det forventes samtidig, at individer strejfer 

meget omkring. 

Ulven er et top-rovdyr og har ingen naturlige fjender i den danske natur. Den primære trussel mod ulv i Danmark vur-

deres at være fragmentering af landskabet og ulovlig jagt. 

8.8.2 Vurdering af påvirkning 

Projektet vurderes ikke at påvirke ulv, som ikke har nogle kendte yngleområder i nærheden af arbejdsområdet. Fore-

komsten af ulv i Danmark er overvåget og veldokumenteret. Den eneste forekomst af ulv nær kabelanlægget vurde-

res således at være en enlig hanulv, som formentlig har tilholdssted i Klosterhede Plantage. Kabelanlægget krydser 

ikke selve Klosterhede Plantage og alt anlægsarbejde er sket på i en afstand af mindst 200 meter fra plantagen. Ulve 

kan imidlertid strejfe rundt over større afstande, og den stationære hanulv i området er også registreret uden for selve 

plantageområdet.  

Ulve undgår kontakt med mennesker ved at vælge opholdssteder med lav menneskelig aktivitet og gode flugt- og 

dækningsmuligheder (Sunde & Olsen, 2020). Arbejdsområdet ligger minimum 200 meter fra Klosterhede Plantage, og 

er placeret i det åbne land på dyrkede arealer. Arbejdsområdet vurderes derfor ikke at påvirke potentielle raste- og 

yngleområder for ulv. Anlægsarbejdet vurderes ikke at have medført forstyrrelse af ulv, da anlægsarbejdet er sket på 

arealer, som normalvis ikke benyttes af ulv, og hvor ulv naturligt ikke vil forekomme, hvis der er menneskelige aktivite-

ter.  

Arbejdsområderne, herunder trafikken fra anlægsmaskiner samt gravearbejdet, eller de færdige stationsanlæg vurde-

res ikke at udgøre en hindring for ulvens spredning i landskabet eller fødesøgning.  

Det vurderes derfor, at områdets økologiske funktionalitet er opretholdt, da der ikke er sket forringelse eller ødelæg-

gelse af yngle- og rasteområde. Samtidig vurderes der ikke at være sket forsætlige drab eller forstyrrelse af individer. 

8.8.3 Afværgeforanstaltninger 

Afværgeforanstaltninger vurderes ikke at være nødvendige. 

 

8.9 Markfirben 

8.9.1 Eksisterende forhold 

Arten er vidt udbredt i det meste af Jylland, og forekommer flere steder i Vestjylland, særligt langs kysten. Markfirben 

lever på en lang række forskellige typer af lokaliteter. Særligt lokaliteter, som omfatter soleksponerede skråninger med 

løs jord eller sand er vigtige levesteder for arten, idet markfirben kan solbade og lægge sine æg i solopvarmede om-

råder. Derudover skal egnede levesteder også gerne rumme en urterig flora og spredt bevoksning med buske, dødt 

ved eller større sten, som både kan tiltrække fødegrundlag og fungere som skjulested. Typiske levesteder er 
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eksempelvis overdrev, heder, klitter og kystskrænter samt diverse menneskeskabte arealer, såsom grusgrave og vej- 

og jernbaneskråninger. 

Markfirben har en lille aktionsradius, hvor de som regel er knyttet til et mindre område på typisk 100-200 m2 (Ravn, 

2015). Det vurderes derfor, at kun potentielle levesteder, som ligger inden for en afstand af 200 meter til arbejdsområ-

det, er relevant at medtage i det følgende. 

Markfirben blev ved feltundersøgelserne i 2014 eftersøgt på 19 lokaliteter, hvoraf fem lokaliteter ligger inden for en 

afstand af 200 meter fra kabelanlægget. De øvrige lokaliteter findes på strækningen mellem Holstebro og Herning, 

hvor der alligevel ikke skal bygges et kabelanlæg 

Af Tabel 8.4 fremgår en oversigt over de fem undersøgte lokaliteter, samt om markfirben er observeret ved besigti-

gelsen, en vurdering af lokalitetens egnethed som levested og afstand fra kabelanlægget.   

Tabel 8.4: Oversigt over de fem lokaliteter der er undersøgt for markfirben ved feltundersøgelser i 2014, og som ligger inden for en 

afstand af 200 meter til kabelanlægget. Af tabellen fremgår ligeledes en vurdering af lokalitetens egnethed og afstand til kabelanlæg-

get.  

Lokalitet Lokalitets-

type 

Fundet ved felt-

undersøgelser i 

2014 

Vurdering, levested for markfir-

ben 

Afstand til 

kabelanlæg-

get 

001 Klithede  Ja Der blev registreret ét enkelt indi-

vid og flere potentielle æglæg-

ningssteder. Lokaliteten vurderes 

egnet som levested for markfirben 

Krydses med 

underboring 

002 Klithede Nej Lokaliteten er bevokset uden bare 

sandflader og egnede æglæg-

ningssteder. Lokaliteten vurderes 

ikke egnet som levested for mark-

firben. 

Krydses med 

underboring 

og ved gen-

nemgravning 

003 Klithede Ja Der blev registreret ét enkelt indi-

vid og enkelte potentielle æglæg-

ningssteder. Ret intensivt græsset 

og med delvist klitparti i den øst-

lige del, som er mest egnet som le-

vested. 

Krydses med 

underboring 

009 Overdrev Nej Vestvendt skråning med hård jord 

og bevoksning. Lokaliteten vurde-

res uegnet som levested for mark-

firben. 

Krydses med 

underboring 

036 Hede Ja Der blev registreret to individer og 

enkelte potentielle æglægningsste-

der. Den centrale og den sydvest-

lige del af lokaliteten er tæt bevok-

set og uden værdi. Lokaliteten vur-

deres egnet som levested for 

markfirben. 

30 m 
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Der findes ikke supplerende data om forekomst af markfirben på andre lokaliteter inden for en afstand 200 m fra ka-

belanlægget, hverken før eller efter 2014.  

På Figur 8.9 ses et oversigtskort over de fem lokaliteter, som blev undersøgt for forekomst af markfirben ved feltun-

dersøgelserne i 2014, og som ligger inden for en afstand af 200 meter fra kabelanlægget. Lokalitet 001, 002, 003 og 

009 ligger i området ved Vejlby Klit og Veserne, mens lokalitet 036 ligger syd for Klosterhede Plantage. Markfirben er 

registreret på lokalitet 001, 003 og 036. 

 

Figur 8.9: Oversigtskort over de fem lokaiteter inden for en afstand af 200 meter fra kabelanlægget, hvor markfirben er eftersøgt i 

forbindelse med feltundersøgelserne i 2014. 

 

8.9.2 Vurdering af påvirkning 

Markfirben er kendt fra tre lokaliteter (001, 003 og 036), som enten krydses af kabelanlægget eller ligger inden for en 

afstand af 200 meter. De øvrige to lokaliteter (002 og 009), som er eftersøgt for markfirben, er vurdereret uegnet som 

levested. Den følgende vurdering omhandler derfor kun lokalitet 001, 003 og 036, da der ikke er andre lokaliteter, som 

er egnede levesteder. 

I forbindelse med de meddelte § 3-dispensationer, som er udstedt af Lemvig Kommune, har man forholdt sig til pro-

jektets påvirkning på bilag IV-arter, herunder markfirben. Her vurderes det, at projektet ikke vil påvirke yngle- og ra-

steområder for markfirben.  
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Yngle- og rasteområder 

Projektet kan kun medføre forringelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder, hvis de bliver direkte berørt af 

anlægsarbejdet. 

 

Kabelanlægget krydser lokalitet 001 og 003, se Figur 8.10. Markfirben er i forbindelse med feltundersøgelserne fundet 

på begge lokaliteter, der begge var potentielle æglægningssteder. Begge lokaliteter er underboret, hvor start- og 

sluthuller er placeret uden for lokaliteterne. Aflastningshuller er ligeledes placeret uden for lokaliteterne. Der skete så-

ledes ikke gravearbejder eller andre anlægsaktiviteter inden for lokaliteterne, som har kunne forringe eller ødelægge 

egnede yngle- og rasteområder.  

 

På stranden vest for lokalitet 001 var der etableret et sluthul for underboringen ved foden af klitterne. Under anlægs-

arbejdet skete der et overløb af boremudder, som var afgrænset til stranden. Da stranden ikke udgør et yngle- og 

rastested for markfirben, har det ikke påvirket yngle- og rastesteder for arten.  

 

Figur 8.10: Oversigt over kabelanlæggets krydsning af lokalitet 001 og, 003 som er egnede for markfirbenLokaliteterne  krydses ved 

styret underboring.  

 

På Figur 8.11 ses kabelanlæggets placering i forhold til lokalitet 036. Der er ca. 30 meter fra arbejdsområdet til den 

sydvestlige del af lokaliteten. Lokaliteten bliver således ikke berørt af anlægsarbejdet, og der sker derfor ikke påvirk-

ning af områdets funktion som yngle- og rastested for markfirben. 

Det vurderes, at projektet ikke påvirker den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for markfirben, da an-

lægsarbejdet foregår som styret underboring eller i behørig afstand til lokaliteter med forekomst af markfirben. 
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Figur 8.11: Kabelanlæggets placering i forhold til lokalitet 036, hvor der er registreret markfirben i forbindelse med feltundersøgelserne 

i 2014. Arbejdsområdet var placeret i en afstand på ca. 30 meter fra det sydvestlige hjørne af lokaliteten.  

I driftsfasen vurderes der ikke at ske påvirkning, da der ikke er aktiviteter langs kablet, og da stationsanlæggene ved 

Engbjerg og Idomlund ikke ligger inden for 200 meter af levesteder for markfirben. Derfor vurderes de tekniske anlæg 

ikke at udgøre barrierer. 

 

Påvirkning af individer 

Både lokalitet 001 og 003, som udgør egnede yngle- og rastesteder, blev underboret. Starthul for underboringen blev 

placeret på et parkeringsareal på lokalitet 002 (uegnet som levested for markfirben), ca. 60-70 meter øst for lokalitet 

001. Det formodes, at lokalitet 002 potentielt kan udgøre en spredningskorridor for markfirben mellem lokalitet 001 og 

003. Det eneste sted på lokalitet 002, hvor der har været gravearbejder, er et parkeringsareal, der er fladt med kom-

primeret sand og grus uden bevoksning. Markfirben vurderes ikke at opholde sig på eller krydse parkeringsarealet, og 

gravearbejderne her vurderes derfor ikke at påvirke individer af markfirben.   

 

Start- og sluthuller for underboringen, der krydser lokalitet 003, er placeret på henholdsvis parkeringsarealet på lokali-

tet 002 og på et dyrket areal. Ingen af disse arealer vurderes at opfylde artens krav for et leve-, og fødesøgnings-, 

eller spredningsområde, og arbejderne her vurderes derfor ikke at påvirke individer af markfirben.  

 

Lokalitet 036 ligger ca. 30 meter fra arbejdsområdet til kabelanlægget. Afstanden er til det sydvestlige hjørne, som er 

bevokset og tilgroet og derfor reelt ikke udgør en værdi for markfirben. Markfirben vurderes primært at være i den 

nordlige del af arealet. Samtidig er lokalitet 036 og kabelanlægget adskilt af et dyrket areal, hvor markfirben ikke vur-

deres at bevæge sig ud. 

 

Projektet vurderes derfor ikke at have medført hverken forsætlig forstyrrelse eller forsætlige drab af individer af mark-

firben. Anlægsarbejdet vurderes heller ikke at have medført forsætlig ødelæggelse af æg.   

8.9.3 Afværgeforanstaltninger 

Afværgeforanstaltninger vurderes ikke at være nødvendige. 
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8.10 Padder 

Forekomsten af padder er i 2014 undersøgt på 182 potentielle ynglelokaliteter, hvor der specifikt er søgt efter stor 

vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse. Størstedelen af lokaliteterne ligger på strækningen mellem 

Holstebro og Herning, som blev undersøgt i 2014, men ikke er en del af projektet i dag, da kabelanlægget ikke byg-

ges på den strækning. Der er 49 undersøgte lokaliteter inden for 300 m fra kabelanlægget. På de 49 lokaliteter er der 

udelukkende registreret stor vandsalamander og spidssnudet frø. 

8.10.1 Eksisterende forhold 

8.10.1.1 Stor vandsalamander 

Stor vandsalamander forekommer udbredt i det meste af Danmark, mens den er sjælden i Vestjylland. Arten yngler 

især i rentvandede og lysåbne vandhuller og søer. Som hovedregel yngler arten kun i vandhuller, hvor der ikke er fisk. 

Uden for yngletiden kan de voksne individer opholde sig både på land og i vandhuller. Landarealerne er typisk bevok-

sede arealer såsom skov, krat og haver. Størstedelen opsøger terrestriske levesteder inden for et par hundrede meter 

fra ynglestederne, men enkelte individer kan vandre helt op til én kilometer. Arten overvintrer på land på frostfrie ste-

der, gerne i tilknytning til beboelse fx kældre, brændestabler eller udhuse. 

Stor vandsalamander er registreret i syv vandhuller, som ligger nær kabelanlægget (inden for en afstand af 300 me-

ter) ved feltundersøgelserne i 2014. Derudover havde tre vandhuller nær kabelanlægget en tilstand der gjorde dem til 

potentielle levesteder for stor vandsalamander, selvom arten ikke blev registreret. I nedenstående Tabel 8.5 fremgår 

en oversigt over de 10 egnede lokaliteter, som ligger indenfor 300 meter af kabelanlægget. 

Tabel 8.5: Oversigt over egnede lokaliteter for stor vandsalamander med angivelse af evt. fund.  

Lokalitet Lokalitetstype Forekomst af stor vandsalamander Afstand til kabelanlæg (ca.) 

022 Mose  Ja. To larver 220 meter 

047 Sø Ja. To larver 60 meter 

048 Sø Ja. Otte larver 200 meter 

049 Sø Ja. Fem larver 40 meter 

073 Sø Ja. Seks larver 120 meter 

078 Sø Nej. Men fremstod ved besigtigelsen 

som et potentielt levested. 

300 meter 

081 Sø Ja. Fire larver 160 meter 

084 Sø Nej. Men fremstod ved besigtigelsen 

som et potentielt levested. 

5 meter 

086 Sø Nej. Men fremstod ved besigtigelsen 

som et potentielt levested. 

50 meter 

088 Sø Ja. 20 larver  210 meter 

 

På Figur 8.12 ses en oversigt over kabelanlægget og lokaliteterne med forekomst af stor vandsalamander, samt po-

tentielle levesteder uden forekomst.  
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Figur 8.12: Oversigt over de 10 egnede lokaliteter for stor vandsalamander nær kabelanlægget. Syv har forekomst af stor 

vandsalamander,  

Den største trussel mod stor vandsalamander er ødelæggelse af egnede levesteder fx ved opfyldning eller eutrofiering 

af vandhuller og arealomlægning af tilstødende småbiotoper, der udgør rastesteder. 

8.10.1.2 Løgfrø 

Løgfrø forekommer flere steder i Jylland, men er generelt mindre udbredt i den vestlige del. Arten yngler i rentvan-

dede, fiskefrie, lysåbne og vegetationsrige vandhuller, søer og moser. Uden for yngletiden opholder arten sig inden 

for ca. en halv kilometer fra ynglevandhullet på jorddiger, overdrev, brakmarker, skrænter, dyrkede landbrugsarealer 

og i køkkenhaver. Vigtigst er det, at rastestederne har løs sandet overjord. 

Løgfrø er ikke kendt fra området og er heller ikke registreret ved feltundersøgelserne i 2014. Løgfrø er heller ikke regi-

streret i området i forbindelse med andre undersøgelser, hverken før eller efter 2014. Arten forventes derfor ikke at 

være overset og vurderes ikke at forekomme i området.  

8.10.1.3 Spidssnudet frø 

Spidssnudet frø er kendt fra det meste af landet og er også udbredt i Vestjylland. Arten yngler i mange slags vandan-

samlinger, som helst skal være fiskefrie. Spidssnudet frø yngler i små søer og vandhuller samt i moser, temporære 

vandansamlinger samt eventuelt i bredzonen af store søer. Rasteområder for spidssnudet frø er især eng- og mose-

områder, som helst skal ligge i direkte tilknytning til ynglelokaliteten.  
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Spidssnudet frø blev registreret på 2 af de 49 undersøgte lokaliteter ved feltundersøgelserne i 2014. Det drejer sig om 

lokalitet 031 og 104. På lokalitet 031 blev der fundet fire nyforvandlede frøer, mens der på lokalitet 104 blev fundet 60 

ægklumper. Der er ingen andre observationer af spidssnudet frø i området.  

Lokalitet 031 er en mose langs Dride Å, som ligger ca. 20 meter nord for kabelanlægget. Lokalitet 104 er en sø som 

ligger ca. 100 m syd for kabelanlægget.  

På Figur 8.13 ses en oversigt over kabelanlægget og lokaliteterne med forekomst af spidssnudet frø. 

 

Figur 8.13: Oversigtskort med angivelse af kabelanlæget og lokaliteter med kendt forekomst af spidssnudet frø. 

Den største trussel mod spidssnudet frø er ødelæggelse af egnede levesteder, fx ved opfyldning eller eutrofiering af 

vandhuller og arealomlægning af tilstødende småbiotoper, der udgør rastesteder. 

8.10.1.4 Strandtudse 

Strandtudse findes spredt i Danmark og forekommer primært i kystområder. Arten yngler fortrinsvis i solbeskinnede, 

temporære vandhuller eller i helt nye vandhuller med nøgne kanter, som fx søer i grusgrave. Den kan imidlertid også 

findes i vandhuller og sumpområder med spredt og tynd rørskov. Uden for yngletiden opholder arten sig på åbne 

arealer med ingen eller meget lav vegetation, typisk klitformationer, strandenge, dyrkede marker og grusgrave. I ra-

ste- og overvintringsperioden opholder arten sig fortrinsvis inden for ca. en halv kilometer fra ynglevandhullerne, men 

kan tilbagelægge større afstande.  

Strandtudse er ikke tidligere registreret inden for undersøgelsesområdet, men blev grundigt eftersøgt i 2014. Arten 

blev ikke fundet på de undersøgte lokaliteter. Strandtudse blev også eftersøgt i forbindelse med NOVANA-
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overvågningen i 2012-2017, hvor alle 10x10 km kvadrater, som krydses af kabelanlægget, blev undersøgt. Heller ikke i 

den forbindelse blev strandtudse fundet (Aarhus Universitet, DCE, novana.au.dk, 2020). Der er heller ikke efterføl-

gende gjort fund af strandtudse i områder nær kabelanlægget. De nærmeste registreringer af strandtudse i forhold til 

kabelanlægget er i den sydvestlige del af Nissum Bredning ca. 4 km nord for kabelanlægget (Miljøstyrelsen, Statens 

Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus, & DanBIF, 2022). 

Arten forventes derfor ikke at være overset og vurderes ikke at forekomme i området.  

8.10.1.5 Øvrige lokaliteter 

Ved Engbjerg, Hove, syd for Klosterhede Plantage og ved Naur ligger kabelanlægget i udkanten af undersøgelsesom-

rådet fra 2014. For disse områder er der indtegnet et nyt undersøgelsesområde (med en bredde på 300 m) med ka-

belanlægget i centrum, så eventuelle potentielle ynglesteder for padder (søer og moser) i en afstand af 150 m fra ka-

belanlægget langs hele strækningen medtages.  

I alt er der ved hjælp af ortofotos identificeret otte vandhuller, som ligger inden for en afstand af 150 m fra kabelan-

lægget, som ikke er blevet undersøgt i forbindelse med feltundersøgelserne i 2014, da de ikke ligger indenfor det op-

rindelige undersøgelsesområde. På Figur 8.14, Figur 8.15, Figur 8.16, Figur 8.17, Figur 8.18 og Figur 8.19 ses de otte 

vandhuller (indenfor det røde område, som markerer det nye undersøgelsesområde).  

Der er ikke registreret bilag IV-padder i nogle af søerne, og seks af søerne er aldrig før besigtiget. Det kan derfor ikke 

afvises, at der er forekomst af bilag IV-padder (primært stor vandsalamander og spidssnudet frø), og det må derfor 

på baggrund af forsigtighedsprincippet antages, at vandhullerne kan være ynglevandhuller. 

I området omkring Veserne ligger der en sø ca. 50 m nord for kabelanlægget, se Figur 8.14. Søen har en grøftelig-

nende form og ligger parallelt med det vandløb, som forbinder Nørrevese og Mellemvese. Søen er aldrig besigtiget, 

og der foreligger ingen information om forekomst af bilag IV-arter. Rasteområder for en potentiel forekomst af spids-

snudet frø udgøres af den omkransende mose. Stor vandsalamander raster oftest nær ynglevandhullet under sten og 

grene, ligesom de ofte opsøger skov eller boliger. Rasteområdet for stor vandsalamander er derfor sværere at af-

grænse. Mellem det nedgravede kabelanlæg og den potentielle ynglelokalitet ligger et vandløb og en dyrket mark.  
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Figur 8.14. Ved Veserne ligger en kunstigt udseende beskyttet sø ca. 50 m nord for kabelanlægget. 

Syd for Hove ligger en sø i relation til en landejendom ca. 80 m vest for kabelanlægget, se Figur 8.15. Søen er aldrig 

besigtiget, og der foreligger ingen information om forekomst af bilag IV-arter. Der er ingen oplagte rasteområder for 

spidssnudet frø, men den omkransende bevoksning, skurbygninger og udhuse på landejendommen kan være raste-

sted for stor vandsalamander. Imellem kabelanlægget og den potentielle ynglelokalitet er der ca. 80 m dyrket areal, 

hvor der periodevis går får.  
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Figur 8.15. Ca. 80 m syd for kabelanlægget ligger en sø tæt på en landejendom  

Mellem Balleby og Bonnet ligger tre søer ca. 80-100 m vest for kabelanlægget, se Figur 8.16. Den nordligste sø ligger 

sammen med en anden sø i et moseområde, som blev undersøgt i forbindelse med feltundersøgelserne i 2014. I søen 

blev der ikke fundet bilag IV-padder, men to larver af lille vandsalamander. Der blev desuden fundet en stor bestand 

af nipigget hundestejle. De to øvrige søer er aldrig besigtiget, og der foreligger ingen information om forekomst af 

bilag IV-padder. Rasteområder for en potentiel forekomst af spidssnudet frø og stor vandsalamander udgøres af det 

omkransende moseområde for den nordlige sø. For de to øvrige søer er der ingen oplagte rasteområder for spids-

snudet frø og kun i begrænset omfang for stor vandsalamander, da søerne er omgivet af dyrkede arealer. Evt. kan 

mosen omkring den nordligste sø anvendes, men den dyrkede mark imellem søerne og mosen udgør en vis barriere.  
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Figur 8.16. Mellem Balleby og Bonnet ligger der tre søer 80-100 m sydvest for kabelanlægget. 

Syd for Houlindvej, men ligeledes mellem Balleby og Bonnet ligger der en sø ca. 90 m vest for kabelanlægget, se Fi-

gur 8.17. Søen er aldrig besigtiget, og der foreligger ingen information om forekomst af bilag IV-arter. Der er ingen 

oplagte rasteområder for en potentiel forekomst af stor vandsalamander og spidssnudet frø nær søen, som ligger 

isoleret på et dyrket areal. Randbevoksningen rundt om søen kan evt. anvendes af stor vandsalamander. Imellem ka-

belanlægget og den potentielle ynglelokalitet er der ca. 90 m med dyrket areal og en grusvej.  
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Figur 8.17. Syd for Houlindvej mellem Balleby og Bonnet ligger der en beskyttet sø ca. 90 m vest for kabelanlægget. 

I området syd for Klosterhede Plantage, hvor kabelanlægget krydser Møltrup Grøft, ligger der er en sø ca. 140 m nord 

for kabelanlægget, se Figur 8.18. Søen er besigtiget i forbindelse med NOVANA-overvågning i både 2011 og 2019, 

hvor der ikke blev fundet padder. (Arter.dk, 2022). Søen blev ved begge besigtigelser beskrevet som eutrofieret, 

grumset og med andemad. I 2019 blev vandet ligeledes beskrevet som ”gulligt” med en ukendt forureningstilstand, da 

der tilføres drænvand fra den tilstødende mark. Søen blev undersøgt ved en kommunal besigtigelse i 2012. I den for-

bindelse blev der fundet skrubtudse. Rasteområder for en potentiel forekomst af spidssnudet frø og stor vandsala-

mander udgøres af den omkransende eng og for stor vandsalamander også de træbevoksede arealer mod vest og 

nord.  
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Figur 8.18 Ved krydsningen med Møltrup Grøft ligger der en sø på en beskyttet eng ca. 140 m nord for kabelanlægget. 

I området ved solcelleparken mellem Bur og Naur ligger der en sø i relation til Gedmose Grøft ca. 70 m nord for ka-

belanlægget, se Figur 8.19. Søen er besigtiget i 2011 af Miljøstyrelsen, hvor der ikke blev fundet padder. (Arter.dk, 

2022). Søen blev beskrevet som et kunstigt bassin, formentlig til drænvand fra de omkringliggende marker. Der er 

ingen oplagte rasteområder for en potentiel forekomst af stor vandsalamander og spidssnudet frø nær søen, som 

ligger omkranset af dyrkede arealer og solcelleparken. Søen gennemstrømmes af Gedmose Grøft, hvilket generelt gør 

den uegnet for padder. For stor vandsalamander er de mest egnede rasteområder randbevoksning rundt om søen og 

langs Gedmose Grøft.  
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Figur 8.19. Ved solcelleparken mellem Bur og Naur ligger der en sø som gennemstrømmes af Gedmose Grøft ca. 70 m nord for ka-

belanlægget. 

8.10.2 Vurdering af påvirkning 

I det følgende vurderes projektets mulige påvirkninger på bilag IV-padder. Løgfrø og strandtudse er ikke registreret 

inden for en afstand af kabelanlægget, som arterne normalvis tilbagelægger i forbindelse med deres ynglevandring, 

hverken i forbindelse med feltundersøgelserne i 2014 eller ved andre kommunale eller statslige overvågninger af 

vandhuller i området. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke disse arter eller deres tilknyttede yngle- og rasteområ-

der. De eneste bilag IV-padder, som potentielt påvirkes af projektet, er spidssnudet frø og stor vandsalamander. 

I forbindelse med de meddelte § 3-dispensationer, som er udstedt af Lemvig Kommune og Holstebro Kommune, har 

kommunerne forholdt sig til projektets påvirkning på bilag IV-arter, herunder padder. Her vurderes det, at projektet 

ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for padder. 

Potentielle påvirkninger af spidssnudet frø og stor vandsalamander omfatter forringelse af yngle- og rasteområder, 

ved enten gravearbejde inden for levesteder eller blowout af boremudder i yngleområder. Dertil kan der være risiko 

for, at padder kan blive kørt over af anlægsmaskiner i forbindelse med deres vandring til og fra yngleområder. Spids-

snudet frø og stor vandsalamander er ikke fundet i nærheden af Station Engbjerg eller Station Idomlund. De to stati-

onsanlæg vurderes ikke at kunne udgøre en barriere for arternes vandring, da frøer og vandsalamandre kan krydse 

anlæggene eller bevæge sig udenom dem, uden at dette medfører en risiko for drab af individer.    

Yngle- og rasteområder, gravearbejder 

Anlægsarbejdet medfører ikke gennemgravning eller opfyldning af potentielle yngle- eller rasteområder for stor 

vandsalamander eller spidssnudet frø. Der udføres heller ikke underboring af potentielle yngle- og rasteområder for 

stor vandsalamander og spidssnudet frø. Der er derfor ikke risiko for blowout af boremudder, som kan forringe arter-

nes levesteder.  

 

Lokalitet 031, som er en mose langs Dride Å, hvor der blev fundet 4 nyforvandlede spidssnudede frøer, ligger ca. 20 

meter nord for kabelanlægget (se Figur 8.13). Lige syd for mosen underborer kabelanlægget Dride Å. Underboringen 

er relativt lang og start- og sluthuller ligger ca. 50 meter fra mosen. Starthullet er placeret på dyrket mark, mens 
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sluthullet er placeret på en kultureng med lav græsvegetation. Hverken mark eller tør kultureng vurderes at udgøre et 

potentielt rastested for spidssnudet frø.  

 

Lokalitet 084 ligger ca. 5 meter fra arbejdsområdet (se Figur 8.12) og er egnet som ynglested for stor vandsalamander, 

selvom arten ikke blev fundet i forbindelse med feltundersøgelserne. Lokaliteten udgøres af en sø, som er omkranset 

af dyrkede arealer. Søen påvirkes ikke af anlægsaktiviteterne. Kabelanlægget er nedgravet på en dyrket mark, som 

ikke vurderes at udgøre et egnet rastested for stor vandsalamander og der er ikke en ledelinje for arten på tværs af 

arbejdsbæltet.  

 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet ikke medfører forringelse eller ødelæggelse af lokalitet 031 og 

084 som ynglelokalitet eller nærtliggende rastelokaliteter. Øvrige ynglelokaliteter, som ligger i større afstand til kabel-

anlægget, vurderes ikke at forringes eller ødelægges, da arbejdsområdet ikke har påvirket deres egnethed som yngle-

område. 

 

De otte vandhuller som ikke er undersøgt ved feltundersøgelserne i 2014 (se afsnit 8.10.1.5) vurderes ikke at blive på-

virket som følge af gravearbejder og underboringer. Det skyldes, at det nærmeste vandhul ligger 50 meter fra kabel-

anlægget (se Figur 8.14), mens de øvrige vandhuller ligger mellem 70 og 140 meter fra kabelanlægget. Der kan derfor 

ikke ske arealinddragelse af vandhullerne, og der er ikke risiko for blowout og udslip af boremudder i vandhullerne, da 

de ikke underbores.  

Yngle- og rasteområder, midlertidig sænkning af grundvandsstand 

I forbindelse med muffehuller og start- og sluthuller for underboringer, kan der være behov for midlertidig grund-

vandssænkning. Der pumpes i kort tid (fra 2 dage til 2 uger) og små mængder vand (op til 14.400 m2) pr. sted, og 

vandet udledes lokalt til terræn på landbrugsjord til passiv nedsivning. Det oppumpede grundvand nedsives således 

tilbage til samme magasin, som det pumpes fra. Grundvandssænkningerne er kortvarige med en lokal udbredelse af 

sænkninger, der ligger inden for den normale variation i grundvandsspejlet.  

 

Der er ingen potentielle levesteder for spidssnudet frø eller stor vandsalamander, som grænser op til underboringer 

eller muffehuller. Nærmeste lokalitet, er lokalitet 031 (mose med nyforvandlede spidssnudet frø), som ligger ca. 50 m 

fra start- og sluthul ved underboring af Dride Å. Den midlertidige grundvandssænkning som varer i 1-2 dage vurderes 

ikke at medføre vandstandsændringer i så stor afstand. Der vurderes derfor ikke at være risiko for dræning af lokalitet 

031.  

 

Grundvandssænkning i forbindelse med anlægsfasen vurderes derfor ikke at forringe eller ødelægge levesteder for 

bilag IV-padder.  

 

Påvirkning af individer 

Både spidssnudet frø og stor vandsalamander foretrækker raste- og overvintringslokaliteter tæt på ynglevandhullerne 

og vandrer som regel kun længere væk, hvis der ikke findes egnede rastelokaliteter omkring ynglelokaliteterne. Spids-

snudet frø vandrer således sjældent længere væk fra ynglevandhullet end 200 meter, mens stor vandsalamander 

sjældent bevæger sig længere væk end 500 meter.  

I dette projekt er der anvendt gravekasse som metode ved nedgravningen af kabelanlægget, hvilket betyder, at der 

reelt ikke er en risiko for, at padder kan falde i den åbne kabelgrav uden at blive opdaget. Ved gravekasse er det kun 

ca. 10 meter kabelgrav, som står åbent ad gangen i få timer, og der er kontinuerligt opsyn med kabelgraven ved gra-

vearbejdet. Kabelgraven er kun åben i dagtimerne og ved arbejde. I forbindelse med anlægsarbejdet blev ingen pad-

der opdaget. 
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Kabelanlægget krydser ingen potentielle yngle- eller rasteområder eller oplagte ledelinjer mellem sådanne. Arbejds-

bæltet vurderes derfor ikke at udgøre en barriere eller medføre risiko for at individer bliver kørt over 

Det vurderes derfor at kunne udelukkes, at der er sket forsætligt drab af individer.  

8.10.3 Afværgeforanstaltninger 

Afværgeforanstaltninger vurderes ikke at være nødvendige.  

 

8.11 Grøn kølleguldsmed 

8.11.1 Eksisterende forhold 

Grøn kølleguldsmed er en rentvandsart, der yngler i hurtigtstrømmende og rene, iltrige vandløb. I larve-stadiet lever 

grøn kølleguldsmed på vandløbsbunden, hvor udviklingen varer 3-4 år, inden de kravler op fra vandløbet og forvand-

les til voksne guldsmede. Det meste af tiden ligger larverne nedgravet i bunden, hvor der er sparsomt med under-

vandsvegetation, men hvor vandet er hurtigt strømmende. I voksen-stadiet flyver grøn kølleguldsmed primært langs 

vandløb, men kan af og til også findes strejfende rundt længere væk fra ynglepladsen, fx i skovlysninger. Arten fore-

trækker åbne steder med sollys. 

Grøn kølleguldsmed er kun udbredt i Jylland, hvor den er kendt fra de store å-systemer, Skjern Å, Karup Å, Storå, Gu-

denåen og Varde Å. Det er dog tvivlsomt, om arten fortsat forekommer i sidstnævnte vandløb (Aarhus Universitet, 

DCE, novana.au.dk, 2020). 

Grøn kølleguldsmed blev ikke målrettet eftersøgt i forbindelse med feltundersøgelserne i 2014 og er heller ikke blevet 

observeret i forbindelse med feltundersøgelser efter andre arter (Amphi Consult, 2014). Arten er især kendt fra den 

nedre del af Storå, hvor den er registreret i forbindelse med NOVANA-overvågning i både 2004, 2007, 2014, 2018 og 

2020 i området omkring Vemb (Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus, & 

DanBIF, 2022). Arten blev imidlertid også registreret tæt ved kabelanlæggets krydsningspunkt med Storå i 2018, hvor 

den også blev eftersøgt i forbindelse med NOVANA-overvågning.  

Den primære trussel mod grøn kølleguldsmed er afvanding, eutrofiering og ændring af fysiske og kemiske forhold i 

vandløb. Alle vandløb, som krydses af kabelanlægget, blev underboret. Den eneste trusselspåvirkning fra projektet 

vurderes at være udslip af boremudder til Storå, som potentielt kan medføre påvirkning af egnede levesteder.   

8.11.2 Vurdering af påvirkning 

I forbindelse med den meddelte § 3-dispensationer, som er udstedt af Holstebro Kommune, har man forholdt sig til 

projektets påvirkning på bilag IV-arter, herunder grøn kølleguldsmed. Her vurderes det, at projektet ikke vil påvirke 

yngle- og rasteområder for Grøn Køleguldsmed. 

Sandsynligheden for blowout i Storå er lille, og beregninger foretaget i kapitel 9 om overfladevand viser, at påvirknin-

gen ville være sammenlignelig med et kraftigt regnskyl. Boremudder ville sedimentere på steder med lav gennem-

strømning, mens der også vil ske en hurtig fortynding. Det vurderes derfor, at et blowout ikke vil kunne skade larveud-

viklingen af grøn kølleguldsmed, da påvirkningen vil være meget lokal og kortvarig. Samtidig vil et eventuelt blowout i 

vandløb, som leder til Storå, aldrig sedimentere så langt væk, at de ville påvirke tilstanden af Storå.  

Det vurderes derfor, at yngle- og rasteområder for grøn kølleguldsmed i Storå ikke vil blive forringet eller ødelagt i 

tilfælde af blowout.  
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Underboringen af Storå blev udført uden blowout af boremudder i vandløbet. Der skete dermed ingen påvirkning af 

vandløbet. Kabelanlægget medfører ingen påvirkninger af grøn kølleguldsmed i driftsfasen, da det er nedgravet. 

Der er ingen aktiviteter i hverken anlægs- eller driftsfasen der vurderes at kunne medføre forsætligt drab af individer 

af grøn kølleguldsmed. Da arten er meget mobil og strejfer vidt omkring, har potentielle individer af grøn kølleguld-

smed i området omkring underboringen af Storå, haft mulighed for at fortrække og benytte sig af lige så egnede om-

råder både nedstrøms og opstrøms i tilfælde af, at de har følt sig forstyrret. Projektet vurderes derfor ikke at medføre 

forsætligt drab af individer.   

8.11.3 Afværgeforanstaltninger 

Afværgeforanstaltninger vurderes ikke at være nødvendige. 

 

8.12 Konklusion 

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre forringelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. 

Og at den økologiske funktionalitet for alle levesteder fortsat vil være opretholdt. Projektet vurderes ikke at medføre 

forsætlig forstyrrelse eller drab af individer af bilag IV-arter. 
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9. Overfladevand 

Kabelanlægget passerer flere vandområder, enten ved gennemgravning eller styret underboring. Derudover etableres 

en ny højspændingsstation ved Engbjerg og en radarmast på Normarkvej. På den eksisterende Station Idomlund ud-

vides stationsarealet med 0,5 ha, og der installeres nye tekniske komponenter.  

Ifølge Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse skal dette kapitel indeholde vurderinger om mulige påvirkninger af over-

fladevand under kabelanlæggets anlægsfase. Det kan ske som følge af gravearbejde, risiko for blowout af boremud-

der, grundvandssænkning, som medfører udvaskning af okker, samt ved nedsivning af regnvand i de områder, hvor 

der graves.  

Anlægsarbejdet på stationerne vil ikke berøre overfladevand, og der vil ikke forekomme indirekte påvirkninger af 

overfladevand gennem afledning af vand eller lignende. Emnet er derfor afgrænset ud og behandles ikke yderligere i 

dette kapitel.  

Påvirkning af overfladevand i driftsfasen på grund af nedsivning af regnvand på Station Idomlund og afledning af spil-

devand til kloak fra begge stationer, er ligeledes grænset ud. For driftsfasen skal mulige påvirkninger af vandforekom-

ster som følge af håndtering af regnvand på Station Engbjerg vurderes.  

Påvirkning af overfladevand vurderes ud fra, om projektet medfører en forringelse af den samlede økologiske tilstand 

eller den kemiske tilstand i de direkte eller indirekte berørte målsatte vandområder eller hindrer målopfyldelsen for 

vandområderne. 

 

9.1 Lovgrundlag 

De kystnære farvande, søer og vandløb er inddelt i vandområder, for hvilke der er udarbejdet vandområdeplaner. 

Vandområdeplanerne udlægger en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø, og skal sikre en god tilstand i 

Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv (Direktiv 

2000/60/EF). Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur 

for planlægning og gennemførelse af tiltag samt for overvågning af vandmiljøet. Vandrammedirektivet er i Danmark 

bl.a. implementeret ved lov om vandplanlægning (LBK nr 126 af 26/01/2017). Vandområdeplanerne er hjemlet i lov om 

vandplanlægning, og beskriver de tiltag, som skal iværksættes for at opnå god miljøtilstand. Denne tilstand er opnået 

for overfladevand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. 

Vandområdeplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. Det følger af direktivet, at 

alle EU-landenes vandområder: Vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand skal have ”god tilstand” i 

2027. De danske vandområdeplaner indeholder således ”opskriften” på, hvordan Danmark vil nå målsætningen i 

vandrammedirektivet.  

Miljømål, miljøtilstand og miljøkvalitetskrav for miljøtilstanden er angivet i:  

• Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr 448 af 11/04/2019). 

• Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr 

1625 af 19/12/2017). 

• Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande, og grundvand (BEK nr 

833 af 27/06/2016).  

• Indsatsprogrammer for de enkelte vandområder er fastlagt i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandom-

rådedistrikter (BEK nr 449 af 11/04/2019). 
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Det er Miljøstyrelsen, der varetager det praktiske arbejde med at udarbejde vandområdeplaner og indsatsprogram-

mer. Indsatserne fremgår bl.a. af indsatsbekendtgørelsen (BEK nr 449 af 11/04/2019). Det er i langt de fleste tilfælde 

kommunerne, der er ansvarlige for at gennemføre indsatserne, men miljømål for de enkelte vandområder m.v. skal i 

alle tilfælde iagttages af myndighederne ved administration af lovgivningen i almindelighed, jf. indsatsbekendtgørel-

sens § 8, stk. 1.  

Vurdering af projektet iht. havstrategidirektivets deskriptorer sker i forhold til den gældende, samlede havstrategi ud-

stedt i medfør af havstrategiloven (LBK nr 1161 af 25/11/2019). 

 

9.2 Metode 

I dette kapitel vurderes påvirkninger af vandløb, søer og kystvande, både dem som krydses direkte af kabelanlægget, 

og dem som ligger nedstrøms et vandløb som krydses.  

Anlægsprojektet blev første gang miljøvurderet i 2015, med udstedelse af VVM-tilladelse i 2017, under den første 

planperiode for Vandplanerne (Naturstyrelsen, 2011). Udførelsen af anlægsarbejdet i 2018-2020 foregik under anden 

planperiode (Miljø- og fødevarestyrelsen, 2016). Denne miljøkonsekvensvurdering sker i henhold til tredje planperiode 

og udkast til vandområdeplaner 2021-2027, som var i høring fra 22. december 2021 indtil 22. juni 2022. Da alle tre 

vandområdeplaner er relevante i forhold til projektet, er tilstanden i hver planperiode for alle relevante vandområder 

inddraget i de eksisterende forhold og vurderingen. 

Der er indhentet oplysninger i MiljøGIS for vandområdeplanerne for de vandområder, der berøres af anlægsprojektet. 

Der er ydermere indhentet data fra vandplandata.dk, Danmarks Miljøportal (miljødata.dk) og relevante faglige rappor-

ter. 

9.2.1 Vurdering i henhold til lov om vandplanlægning 

Vandområdeplanerne udpeger vandområder, som målsættes, og i basisanalysen for den aktuelle vandområdeplan 

fastlægges tilstanden for de udpegede vandområder. Vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning er gældende 

for alle overfladevandområder selvom ikke alle overfladevandområder er målsat i vandområdeplanerne. Det betyder, 

at vurderinger af projektets påvirkninger i dette kapitel er gældende for alle vandområder, men da tilstanden af ikke 

målsatte vandområder ikke er kendt, kan den ikke indgå i vurderingerne. Således er det også udelukkende målsatte 

vandområder, der er beskrevet i afsnit 9.3 om eksisterende forhold. 

Den samlede økologiske tilstand for et vandområde fastsættes på baggrund af tilstanden af kvalitetselementer som 

fytoplankton/fytobenthos (alger), makrofytter (større vandplanter), bentiske invertebrater (bundlevende smådyr) og 

fisk. Derudover indgår en række understøttende parametre om hydromorfologi og fysisk-kemiske forhold. I vurderin-

gen af den økologiske tilstand i kystvande og ferske vande indgår også nationalt specifikke miljøfarlige stoffer som et 

kvalitetselement med enten god eller ikke god tilstand. Tilstanden af et kvalitetselement bestemmes til én af 5 økologi-

ske klasser (høj, god, moderat, ringe eller dårlig), og kvalitetselementet med den laveste tilstand er bestemmende for 

den samlede økologiske tilstand (BEK nr 1001 af 29/06/2016). 

Et vandområdes kemiske tilstand vurderes ud fra koncentrationen af 45 stoffer i vandfasen, biota (levende organismer) 

og sediment, som EU har prioriteret, og som udgør en særlig risiko for vandmiljøet. Miljøkvalitetskravene, der ligger til 

grund for vurdering af nationalt specifikke stoffer og kemisk tilstand, fremgår af bilagene til bekendtgørelse om fast-

læggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr 1625 af 19/12/2017). 

For et vandområde i ukendt tilstand sker en forringelse af tilstanden, hvis påvirkningen kan forårsage, at et kvalitets-

element kan falde et niveau. Hvis den kemiske tilstand eller tilstanden for nationalt specifikke stoffer er ukendt, skal der 

i henhold til Vejledning til indsatbekendtgørelsen foretages en vurdering af alle de potentielt tilførte miljøfarlige 
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forurenende stoffers betydelighed for vandområdets tilstand. I betydelighedsvurderingen skal fx indgå den tilførte 

mængde af stoffet og den resulterende koncentration i vandområdet, samt hvad der sker med stoffet i vandområdet, 

herunder transport, form (opløsning, binding, kemisk reaktion, sedimentation, ophobning, akkumulering, immobilise-

ring, nedbrydning/omsætning mv.) og tidsmæssig udvikling af stoffets tilførsel. På baggrund af ovenstående vurderes 

det, om påvirkningen giver anledning til en betydelig forøgelse af koncentrationen i vandområdet, og om tilførslen af 

stoffet vil forringe tilstanden eller forhindre, at miljømålet for vandområdet nås inden for den fastsatte frist. 

En forringelse af vandområdernes tilstand er en væsentlig påvirkning. En forringelse af tilstanden foreligger, når 

mindst et af kvalitetselementerne falder et niveau, selv om denne forringelse ikke fører til, at hele overfladevandområ-

det rykker en klasse ned. Hvis et kvalitetselement allerede befinder sig i den laveste klasse (dårlig), udgør enhver for-

ringelse af dette element imidlertid en forringelse af den samlede tilstand for et overfladevandområde (Direktiv 

2000/60/EF). 

9.2.2 Vurdering i henhold til havstrategiloven 

Til at vurdere miljøtilstanden i et havområde anvender havstrategidirektivet følgende elleve deskriptorer: Biodiversitet 

(D1), Ikke-hjemmehørende arter (D2), Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande (D3), Havets fødenet (D4), Eutrofie-

ring (D5), Havbundens integritet (D6), Hydrografiske ændringer (D7), Forurenende stoffer (D8), Forurenende stoffer i 

fisk og skaldyr til konsum (D9), Marint affald (D10) samt Undervandsstøj (D11). 

I henhold til havstrategiloven (LBK nr 1161 af 25/11/2019) omfatter havstrategien danske havområder, herunder hav-

bund og undergrund på søterritoriet og i de eksklusive økonomiske zoner. Havstrategiloven finder dog ikke anven-

delse på havområder, der strækker sig ud til 1 sømil fra basislinjen (kystvande) i det omfang, de er omfattet af lov om 

vandplanlægning (vandområdeplanerne) (LBK nr 126 af 26/01/2017) og indsatser, der indgår i en vedtaget Natura 

2000 plan efter loven om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (LBK nr 119 af 

26/01/2017).  

 

Havstrategien er afgrænset i forhold til vandrammedirektivet, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, f.eks.:  

• Eutrofiering i vandområder, der strækker sig ud til 1 sømil fra basislinjen (kystvande): I de tilfælde, hvor de 

særlige miljømæssige aspekter allerede er dækket af implementeringen af vandrammedirektivet, henvises 

der hertil.  

• Forurenende stoffer i vandområder, der strækker sig ud til 12 sømil fra basislinjen (territorialfarvande): I de 

tilfælde, hvor de særlige miljømæssige aspekter allerede er dækket af implementeringen af vandrammedi-

rektivet, henvises der hertil.  

• Tilstand for pattedyr i hele Danmarks havområde: I de tilfælde, hvor de særlige miljømæssige aspekter alle-

rede er dækket af implementeringen af habitatdirektivet, henvises der hertil.  

• Tilstand for fugle i hele Danmarks havområde: I de tilfælde, hvor de særlige miljømæssige aspekter allerede 

er dækket af implementeringen af fuglebeskyttelsesdirektivet, henvises der hertil.  

 

Afgrænsningen i havstrategiloven betyder i praksis, at havstrategien ikke dækker tilstanden for planteplankton, makro-

alger, frøplanter og bunddyr samt kemisk tilstand i vandområder, der strækker sig ud til én sømil fra basislinjen og 12 

sømil for kemisk tilstand, da disse faktorer er dækket af vandområdeplanerne. De øvrige elementer i havstrategien 

som fx fisk, undervandsstøj og marint affald indgår ikke i vandområdeplanerne, men er dækket af havstrategien i hele 

det marine område, også inden for grænsen én sømil fra basislinjen. Projektet må ikke være til hinder for, at de fast-

satte miljømål i havstrategien opnås.   
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9.3 Eksisterende forhold 

Projektet ligger i både Lemvig, Struer og Holstebro kommuner i hovedopland 1.2 Limfjorden og 1.4 Nissum Fjord. 

Vandområderne hører således under Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Kabelanlægget krydser 17 § 3-beskyttede 

vandløb, hvoraf 11 ifølge vandområdeplanerne er målsat (MiljøGIS, 2022). Desuden krydses ét målsat vandløb, som 

ikke er § 3-beskyttet samt én sø, som både er målsat og § 3-beskyttet. 

Figur 9.1 viser en oversigt over de målsatte vandløb, der krydses af kabelanlægget.  

 

Figur 9.1: Oversigt over vandløb som krydses af kabelanlægget med angivdelse af navne på de målsatte vandløb som krydses. Den 

samlede økologiske tilstand i henhold til Høring af vandområdeplanerne 2021-2027 er angivet. 

9.3.1 Vandløb 

Tabel 9.1 viser de målsatte vandløb, der krydses, listet med vandløbstypen, længden på vandløbstrækningen, der 

krydses, og om vandløbet er naturligt, kunstigt eller stærkt modificeret. En beskrivelse af de forskellige typologier, som 

vandløbene er inddelt i, er vist i Tabel 9.2. 
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Tabel 9.1 Oversigt over de målsatte vandløbsstrækninger, der krydses af kabelanlægget. Fra MiljøGIS for høring af vandområdepla-

nerne for 2021-2027. 

Vandløb Vandløbstype Naturlig, kunstig eller 

stærkt modificeret 

Længde af 

strækning (km) 

Hove Å (o7035) RW1 Naturlig 2,46 

Glarbjerg Bæk (o6948_a) RW1 Naturlig 4,73 

Fåremølle Å (rin_1.4_00361) RW1 Naturlig 3,79 

Møltrup Grøft (o6834) RW1 Naturlig 1,69 

Flynder Å/Bækmarksbro Å (o8814_a) RW2 Naturlig 6,15 

Dride Å (o8814a) RW2 Naturlig 8,9 

Holmgård Mosegrøft (o9486) RW4 Naturlig (blødbund) 2,28 

Holmgård Mosegrøft (o6717) RW1 Naturlig 4,43 

Hestbæk -Riskjær Bæk (o8794_d) RW2 Naturlig 9,42 

Falsig Bæk (o6708_x) RW1 Naturlig 8,98 

Ørbæk (o8762_x) RW2 Naturlig 3,27 

Storå (o10549) RW3 Naturlig 7,77 

 

Tabel 9.2 Vandløbstypologier. 

RW1  Typologi 1 (< 10 km2 opland, bredde < 2 m) 

RW2  Typologi 2 (10 - 100 km2 opland, bredde 2 - 10 m) 

RW3  Typologi 3 (> 100 km2 opland, bredde > 10 m) 

RW4 Typologi 1 – blødbund (< 10 km2 opland, bredde < 2 m) 

 

Miljømål for samtlige målsatte vandløb, som krydses af kabelanlægget, er god økologisk tilstand og god kemisk til-

stand.  
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Da både første, anden og tredje generation af vandområdeplaner er relevante i forhold til projektet, er den samlede 

økologiske tilstand for de målsatte vandløb i hver planperiode vist i Tabel 9.3.  

Tabel 9.3 Samlet økologisk tilstand i hver planperiode for de målsatte vandløb, der krydses af kabelanlægget. 

Vandløb Samlet økologisk 

tilstand VP1 (2010-

2015) 

Samlet økologisk 

tilstand VP2 (2015-

2021) 

Samlet økologisk 

tilstand høring af 

VP3 (2021-2027) 

Hove Å (o7035) Dårlig Dårlig Moderat 

Glarbjerg Bæk (o6948_a) God Dårlig Dårlig 

Fåremølle Å (rin_1.4_00361) God Dårlig Dårlig 

Møltrup Grøft (o6834) Moderat Moderat Moderat 

Flynder Å/Bækmarksbro Å (o8814_a) Moderat Moderat Moderat 

Dride Å (o8814a) Moderat Moderat Dårlig 

Holmgård Mosegrøft (o9486) Ukendt Ikke målsat Ukendt 

Holmgård Mosegrøft (o6717) God God Ringe 

Hestbæk -Riskjær Bæk (o8794_d) God Moderat Dårlig 

Falsig Bæk (o6708_x) God Dårlig Dårlig 

Ørbæk (o8762_x) God Dårlig Dårlig 

Storå (o10549) Høj Høj Høj 

 

Af Tabel 9.4 fremgår den samlede økologiske tilstand og den aktuelle økologiske tilstand for de enkelte kvalitetsele-

menter, samt den kemiske tilstand ifølge høring af vandområdeplanerne for 2021-2027. Storå har opnået målsætnin-

gen om god økologisk tilstand, mens de resterende vandløb ikke har opnået god økologisk tilstand. Den kemiske til-

stand er ukendt for alle vandløb. 

 

I Vandområde nr. o8814_a Flynder Å/Bækmarksbro Å, o6708_x Falsig Bæk og o8762_x Ørbæk er der i Høring af 

vandområdeplanerne 2021-2027 angivet indsatsbehov om mindre strækningsbaserede restaureringer og genslyng-

ning. I Vandområde nr. o8814a Dride Å er der i Høring af vandområdeplanerne 2021-2027 angivet indsatsbehov om 

mindre strækningsbaserede restaureringer og sandfang. 

For Glarbjerg Bæk (o6948_a), Fåremølle Å (rin_1.4_00361) og Møltrup Grøft (o6834) var der i vandområdeplan 2015-

2021 angivet indsatsbehov om genslyngning, udlægning af groft materiale og etablering af træer. Lemvig Kommune 

har igangsat et projekt til gennemførelse af disse indsatser, og oplyser på sin hjemmeside, at de tekniske forundersø-

gelser for projektet blev gennemført i 2021. I forundersøgelsesrapporten er det nedgravede kabel vist på kort, som 

viser de planlagte genslyngninger og andre strækningsbaserede restaureringer. Det vurderes derfor, at der er taget 

højde for det nedgravede kabel, og at det ikke vil være til hinder for, at indsatserne i Glarbjerg Bæk (o6948_a), Fåre-

mølle Å (rin_1.4_00361) og Møltrup Grøft (o6834) kan gennemføres. Det forventes derfor, at der, for lignende indsatser 

i vandområderne o8814_a Flynder Å/Bækmarksbro Å, o6708_x Falsig Bæk, o8762_x Ørbæk og o8814a Dride Å, vil 

kunne tages højde for det nedgravede kabel, så det ikke er til hinder for gennemførelse af indsatserne. 
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Tabel 9.4 Oversigt over den samlede økologiske tilstand og tilstanden for de enkelte kvalitetselementer samt den kemiske tilstand an-

givet i MiljøGIS for høring af vandområdeplanerne for 2021-2027. 

Vandløb 

(vandområde ID) 

Samlet 

økologisk 

tilstand 

Makro-

fytter 

Smådyr 

(Bentiske 

inverte-

brater) 

Fisk Fyto-

benthos  

Nationalt 

specifikke 

stoffer 

Kemisk til-

stand 

Hove Å (o7035) Moderat Ukendt Moderat Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Glarbjerg Bæk (o6948_a) Dårlig Ukendt Moderat Dårlig Ukendt Ukendt Ukendt 

Fåremølle Å (rin_1.4_00361) Dårlig Moderat God Dårlig Høj Ukendt Ukendt 

Møltrup Grøft (o6834) Moderat Ukendt Moderat Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Flynder Å/Bækmarksbro Å 

(o8814_a) 

Moderat Moderat Moderat Ukendt Moderat Ukendt Ukendt 

Dride Å (o8814a) Dårlig Ukendt God Dårlig Ukendt Ukendt Ukendt 

Holmgård Mosegrøft (o9486) Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Holmgård Mosegrøft (o6717) Ringe Ukendt Ringe Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Hestbæk-Riskjær Bæk 

(o8794_d) 

Dårlig God God Dårlig God Ukendt Ukendt 

Falsig Bæk (o6708_x) Dårlig Høj Moderat Dårlig Høj Ukendt Ukendt 

Ørbæk (o8762_x) Dårlig Ukendt God Dårlig Ukendt Ukendt Ukendt 

Storå (o10549) Høj Ukendt Høj Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

 

Hove Å (o7035) er et mindre vandløb (RW1) med en moderat økologisk tilstand baseret på forekomsten af smådyr og 

ukendt tilstand for de øvrige kvalitetselementer. På stationen umiddelbart nedstrøms krydsningen (st. 16000983) er de 

fysiske forhold relativt gode med fysiske indeksværdier på 30-33 ved undersøgelserne i 2017 og 2021. På stationen 

umiddelbart nedstrøms krydsningen (st. 16000983) er der fem gange siden 1996 og senest i 2021 foretaget undersø-

gelser af smådyrsfaunaen. Faunaklassen (DVFI) er i perioden steget fra 1 til 4. Der er ikke fundet data om makrofytter 

og fytobenthos i vandløbet. Undersøgelser for fisk i vandløbet er senest udført i 2009, hvor der på st. 16000165 ca. 1.9 

km nedstrøms for krydsningspunktet blev fundet ål, trepigget og nipigget hundestejle samt en enkelt ørred. Der er 

ikke fundet bæk-, flod- eller havlampret i Hove Å. 

Glarbjerg Bæk (o6948_a) er et mindre vandløb (RW1) i Fåremølle Å systemet med en dårlig økologisk tilstand baseret 

på forekomsten af fisk. Tilstanden for smådyr er moderat og tilstanden for de øvrige kvalitetselementer er ukendt. På 

stationerne 22000675 og 22000676 opstrøms krydsningspunktet er de fysiske forhold dårlige med fysiske indeksvær-

dier på -1-7. Der er kun udført en enkelt undersøgelse af de fysiske forhold ved stationerne i 2009. På stationerne er 

der foretaget undersøgelser af smådyrsfaunaen tre gange siden 1994 og senest i 2009, hvor faunaklassen (DVFI) i pe-

rioden er steget fra 4 til 5. Der er ikke fundet data om makrofytter og fytobenthos i vandløbet. Undersøgelser for fisk i 

vandløbet er senest udført i 1999, hvor der ikke blev fundet fisk. Da bæklampret er fundet i Fåremølle Å, som Glar-

bjerg Bæk løber til, antages den også at kunne være til stede i Glarbjerg Bæk. 

Fåremølle Å (rin_1.4_00361) er et mindre vandløb (RW1) med en dårlig økologisk tilstand baseret på forekomsten af 

fisk. Kvalitetselementerne måles på station 22000187, som ligger ca. 1,9 km opstrøms krydsningen. Tilstanden for 

makrofytter er moderat og tilstanden for smådyr og fytobenthos er henholdsvis god og høj. Ved en undersøgelse i 

2020 blev de fysiske forhold på stationen fundet relativt gode med en fysisk indeksværdi på 26. På station 22000634, 

som ligger umiddelbart nedstrøms for krydsningspunktet, er der foretaget en enkelt undersøgelse af smådyrsfaunaen 

i 1994, som viste et DVFI på 4. På station 22000187 er der foretaget 16 undersøgelser i perioden 1992-2020, hvor DVFI 

i perioden er steget fra 4 til 5. Tilstanden for makrofytter blev senest undersøgt i 2020, hvor et vandplanteindeks på 
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0,35 blev fundet. Undersøgelser for fisk i vandløbet er senest udført i 2020, hvor der blev fundet nipigget hundestejle, 

bæklampret og ørred. 

Møltrup Grøft (o6834) er et mindre vandløb (RW1) i Fåremølle Å systemet med en moderat økologisk tilstand baseret 

på forekomsten af smådyr og ukendt tilstand for de øvrige kvalitetselementer. På stationen umiddelbart nedstrøms 

krydsningen (st. 22001287) er de fysiske forhold dårlige med fysisk indeksværdier på 2-6 ved undersøgelserne i 2011 

og 2018. Der er foretaget undersøgelser af smådyrsfaunaen tre gange i perioden 2002-2018, og faunaklassen (DVFI) 

har i hele perioden ligget på 4. Der er ikke fundet data om fisk, makrofytter og fytobenthos i vandløbet. Da bæklamp-

ret er fundet i Fåremølle Å, som Møltrup Grøft løber til, antages den også at kunne være til stede i Møltrup Grøft. 

Flynder Å/Bækmarksbro Å (o8814_a) er et mellemstort vandløb (RW2) med en moderat økologisk tilstand baseret på 

forekomsten af smådyr, makrofytter og fytobenthos, og ukendt tilstand for fisk. Kvalitetselementerne måles på station 

22000217, som ligger ca. 2 km opstrøms for krydsningen. Den fysiske tilstand er målt i perioden 2007-2022, og den 

fysiske indeksværdi lå mellem 12 og 41 med værdier over 25 ved de fire målinger siden 2016. Der er foretaget under-

søgelser af smådyrsfaunaen 46 gange i perioden 1992-2020, og faunaklassen (DVFI) var ved seneste måling 4. Makro-

fytter er undersøgt tre gange i perioden 2009-2020, hvor indeksværdien (DVPI) lå omkring 0,5 ved alle tre undersø-

gelser. Der er ikke fundet data om fytobenthos i vandløbet. I perioden 1994-2020 er der foretaget fem fiskeundersø-

gelser på stationen, og ved den sidste undersøgelse blev der fundet skalle, strømskalle, grundling, ål, aborre, trepigget 

hundestejle og ørred. Der er desuden registreret bæklampret i Flynder Å vandløbssystemet (Miljøstyrelsen, 2021c).  

Dride Å (o8814a) er et mellemstort vandløb (RW2) i Flynder Å systemet med en dårlig økologisk tilstand baseret på 

forekomsten af fisk. Tilstanden for smådyr er god, mens der er ukendt tilstand for resten af kvalitetselementerne. Kvali-

tetselementerne måles på station 22000578, som ligger ca. 900 m nedstrøms for krydsningen. Den fysiske tilstand er 

målt tre gange i perioden 2008-2019 og den fysiske indeksværdi lå mellem 12 i 2008 og 21 i 2019. Der er foretaget 

undersøgelser af smådyrsfaunaen fire gange i perioden 1992-2020, og faunaklassen (DVFI) var ved seneste måling 4. I 

perioden 1994-2015 er der foretaget tre fiskeundersøgelser på stationen, og ved den sidste undersøgelse blev der kun 

fundet ørred, mens der ved undersøgelsen i 2008 blev fundet skalle, grundling, aborre, trepigget hundestejle, bæk-

lampret og ørred. Der er ikke fundet data om makrofytter og fytobenthos i vandløbet. 

Holmgård Mosegrøft (o9486 og o6717) er et mindre flergrenet vandløb (RW1), som løber ud i Dride Å. Den nordligste 

gren (vandområde ID o9486) har ukendt tilstand for alle kvalitetselementer, mens den mellemste gren (den nordlige 

gren af o6717) har dårlig tilstand for smådyr og ukendt tilstand for resten af kvalitetselementerne. Der er fundet en 

enkelt måling fra 2018 af den fysiske tilstand på station 22000777, som ligger nedstrøms for begge vandområder. Her 

lå den fysiske indeksværdi på 18, men målingen er af dårlig kvalitet. Smådyrsfaunaen blev undersøgt i 2011 og 2018, 

og faunaklassen er steget fra 3 til 5 imellem de to målinger. Der er ikke fundet data om fisk, makrofytter og fytobent-

hos på de krydsede strækninger af vandløbet, men i 2020 blev der registreret et enkelt individ af flodlampret i Holm-

gårds Mosegrøft ca. 1,2 km nedstrøms strækning o9486 og ca. 2 km nedstrøms strækning o6717. 

Hestbæk-Riskjær Bæk (o8794_d) er et mellemstort vandløb (RW2) i Damhus Å systemet med en dårlig økologisk til-

stand baseret på forekomsten af fisk, mens tilstanden for smådyr, fytobenthos og makrofytter er god. Kvalitetselemen-

terne måles primært på station 22000238, som ligger ca. 2 km opstrøms for krydsningen, men for DVFI er målinger på 

tre stationer beliggende mellem station 22000238 og station 22000758 120 m nedstrøms for krydsningen også med-

taget. Den fysiske tilstand er målt fire gange i perioden 2006-2018, og den fysiske indeksværdi lå mellem 14 og 22. Der 

er foretaget undersøgelser af smådyrsfaunaen 10 gange i perioden 1995-2022, og faunaklassen (DVFI) var ved seneste 

måling 5 på tre ud af de fire inkluderede stationer. Tilstanden for makrofytter er undersøgt tre gange, og senest i 

2018, hvor et vandplanteindeks på 0,87 blev fundet. Der er ikke fundet data om fytobenthos i vandløbet. I perioden 

1999-2018 er der foretaget fire fiskeundersøgelser på station 22000238. Ved den sidste undersøgelse blev der fundet 
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ørred, trepigget hundestejle og nipigget hundestejle, mens der ved en undersøgelse i 2006 også blev fundet bæk-

lampret.  

Falsig Bæk (o6708_x) er et mindre vandløb (RW1) i Damhus Å systemet med en dårlig økologisk tilstand baseret på 

forekomsten af fisk. Tilstanden for smådyr er moderat, og tilstanden for både makrofytter og fytobenthos er høj. Kvali-

tetselementerne måles primært på station 22000208, som ligger ca. 3,3 km opstrøms for krydsningen. Den fysiske til-

stand er målt fem gange i perioden 2007-2020, og den fysiske indeksværdi lå mellem 10 og 23. Der er desuden fore-

taget en enkelt måling i 2021 på station 22000594, som ligger ca. 1 km opstrøms fra krydsningsstedet, hvor der blev 

fundet en fysisk indeksværdi på 30. Der er foretaget undersøgelser af smådyrsfaunaen på station 22000208 

9 gange i perioden 1995-2020, og faunaklassen (DVFI) var ved seneste måling 6. Der er desuden foretaget en enkelt 

måling i 2021 på station 22000594, som viste et faunaindeks på 4. Tilstanden for makrofytter er undersøgt tre gange, 

og senest i 2020, hvor et vandplanteindeks på 0,88 blev fundet. Der er ikke fundet data om fytobenthos i vandløbet. I 

perioden 1991-2020 er der foretaget syv fiskeundersøgelser på station 22000208. Ved den sidste undersøgelse blev 

der fundet bæklampret samt tre- og nipigget hundestejle, mens der ved flere tidligere undersøgelser også blev fundet 

ørred.  

Ørbæk (o8762_x) er et mellemstort vandløb (RW2) med udløb i Storå og med en dårlig økologisk tilstand baseret på 

forekomsten af fisk. Tilstanden for smådyr er god, mens der er ukendt tilstand for resten af kvalitetselementerne. Den 

fysiske tilstand er målt to gange på station 22001286, som ligger ca. 1,5 km nedstrøms for krydsningen, og indeksvær-

dien lå på 46 i 2013 og 40 i 2018. Der er foretaget undersøgelser af smådyrsfaunaen fire gange i perioden 2004-2018, 

og faunaklassen (DVFI) var ved seneste måling 6. Der er ikke fundet data om makrofytter og fytobenthos i vandløbet. I 

perioden 1979-2015 er der foretaget syv fiskeundersøgelser i vandløbet, og ved den sidste undersøgelse blev der kun 

fundet gedde, mens der ved undersøgelsen i 2004 blev fundet nipigget hundestejle, bæklampret og ørred. Der er 

også tidligere fundet laks, men der er ikke registreret gydebanker for laks i Ørbæk.  

Storå (o10549) er et af Danmarks største vandløb og af typologien RW3. På vandløbsstrækningen, som krydses, er 

tilstanden høj, baseret på tilstanden for smådyr, mens der er ukendt tilstand for resten af kvalitetselementerne. Den 

fysiske tilstand er kun målt en enkelt gang i 2014 på station 22001106 ca. 200 m opstrøms for krydsningspunktet, hvor 

det fysiske indeks var 14. Smådyrsfaunaen på strækningen er undersøgt fem gange i perioden 1992 til 2020, og fauna-

klassen (DVFI) ved seneste måling var 7. Tilstanden for makrofytter er undersøgt én gang, i 2020, hvor et vandplante-

indeks på 0,43 blev fundet, hvilket indikerer moderat tilstand. Der er foretaget to fiskeundersøgelser på strækningen i 

2005 og i 2020, hvor der i 2020 blev fundet gedde, trepigget hundestejle, aborre, bæklampret, strømskalle, elritse og 

skalle, mens der i 2005 også blev fundet laks, ørred, stalling og grundling. Udover dette, som kun er data for vandom-

råde o10549, er bestanden af laks i Storå-systemet undersøgt fem gange fra 2005 til 2018 (DTU Aqua, 2018). Opgan-

gen af laks i Storå-systemet er øget markant i denne periode fra ca. 400 fisk i 2005 til næsten 6.000 fisk i 2015, hvoref-

ter der er sket et fald til ca. 4.100 ved den seneste undersøgelse i 2018. Efter 2018 er der ikke foretaget bestandsvurde-

ringer, men fangsterne i 2021 var iflg. DTU Aqua, der udarbejder laksekvoter for vandløbene, den laveste siden 2015 

(DTU Aqua, 2022a). På trods af nedgangen de seneste år, huser Storå-systemet fortsat en af de største danske be-

stande af laks. 

9.3.1.1 Nedstrøms beliggende vandområder 

Da potentielle påvirkninger fra projektet kan ske til vandløb, der krydses, kan der også potentielt ske påvirkning af 

vandområder beliggende nedstrøms for de krydsede vandløb. I Tabel 9.5 er vandområder beliggende nedstrøms for 

de krydsede vandløb listet med angivelse af den samlede økologiske tilstand, tilstanden for nationalt specifikke stoffer 

og den kemiske tilstand. I Tabel 9.6 er tilstanden for de enkelte kvalitetselementer i de nedstrøms beliggende vandløb 

angivet. En række små grøfter og vandløb i den nordlige ende af kabelstrækningen samt Hove Å har udløb til Nissum 

Bredning og de resterende vandløb, som krydses, har alle i sidste ende udløb i Nissum Fjord. Søer, som vandløbene 

løber igennem, og kystvandene er beskrevet i de følgende afsnit. 
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Tabel 9.5 Vandområder beliggende nedstrøms for de krydsede vandløb, listet med angivelse af den samlede økologiske tilstand, til-

standen for nationalt specifikke stoffer og den kemiske tilstand i henhold til Forslag til Vandområdeplanerne 2021-2027. 

Krydset vandløb Nedstrøms vandområder Samlet økologisk 

tilstand 

Nationalt 

specifikke stoffer 

Kemisk  

tilstand 

Hove Å (o7035) Hove Å (o8849) Dårlig Ukendt Ukendt 

 Vestersø Landkanal Godt potentiale Ukendt ukendt 

Glarbjerg Bæk (o6948_a) Fåremølle Å (o8800_b) Dårlig Ukendt Ukendt 

 Fåremølle Å (o8800_a) Moderat Ukendt Ukendt 

Fåremølle Å (rin_1.4_00361) Fåremølle Å (o8800_b) Dårlig Ukendt Ukendt 

 Fåremølle Å (o8800_a) Moderat Ukendt Ukendt 

Møltrup Grøft (o6834) Fåremølle Å (o8800_b) Dårlig Ukendt Ukendt 

 Fåremølle Å (o8800_a) Moderat Ukendt Ukendt 

Flynder Å/Bækmarksbro Å Flynder Å (o9030) Moderat Ukendt Ukendt 

(o8814_a) Tang Sø (444) Moderat Ikke-god Ikke-god 

 Flynder Å (o9029) Ringe Ukendt Ukendt 

 Indfjorden (432) God Ukendt Ukendt 

 Flynder Å (o9031) God Ukendt Ukendt 

Dride Å (o8814a) Flynder Å (o8814_a) Moderat Ukendt Ukendt 

 Flynder Å (o9030) Moderat Ukendt Ukendt 

 Tang Sø (444) Moderat Ikke-god Ikke-god 

 Flynder Å (o9029) Ringe Ukendt Ukendt 

 Indfjorden (432) God Ukendt Ukendt 

 Flynder Å (o9031) God Ukendt Ukendt 

Holmgård Mosegrøft  Holmgård Mosegrøft (o6717) Ringe Ukendt Ukendt 

(o9486) Dride Å (o8814a) Dårlig Ukendt Ukendt 

 Flynder Å (o8814_a) Moderat Ukendt Ukendt 

 Flynder Å (o9030) Moderat Ukendt Ukendt 

 Tang Sø (444) Moderat Ikke-god Ikke-god 

 Flynder Å (o9029) Ringe Ukendt Ukendt 

 Indfjorden (432) God Ukendt Ukendt 

 Flynder Å (o9031) God Ukendt Ukendt 

Holmgård Mosegrøft Holmgård Mosegrøft (o6717) Ringe Ukendt Ukendt 

(ikke målsat) Dride Å (o8814a) Dårlig Ukendt Ukendt 

 Flynder Å (o8814_a) Moderat Ukendt Ukendt 

 Flynder Å (o9030) Moderat Ukendt Ukendt 

 Tang Sø (444) Moderat Ikke-god Ikke-god 

 Flynder Å (o9029) Ringe Ukendt Ukendt 

 Indfjorden (432) God Ukendt Ukendt 

 Flynder Å (o9031) God Ukendt Ukendt 

Holmgård Mosegrøft  Dride Å (o8814a) Dårlig Ukendt Ukendt 

(o6717) Flynder Å (o8814_a) Moderat Ukendt Ukendt 

 Flynder Å (o9030) Moderat Ukendt Ukendt 

 Tang Sø (444) Moderat Ikke-god Ikke-god 

 Flynder Å (o9029) Ringe Ukendt Ukendt 

 Indfjorden (432) God Ukendt Ukendt 
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Krydset vandløb Nedstrøms vandområder Samlet økologisk 

tilstand 

Nationalt 

specifikke stoffer 

Kemisk  

tilstand 

 Flynder Å (o9031) God Ukendt Ukendt 

Hestbæk - Riskjær Bæk  Damhus Å (o8794_a) Moderat Ukendt Ukendt 

(o8794_d) Damhus Å (o8794_c) Moderat Ikke-god Ikke-god 

Falsig Bæk/Falsig Bæk øvre  Damhus Å (o8794_a) Moderat Ukendt Ukendt 

(o6708_x) Damhus Å (o8794_c) Moderat Ikke-god Ikke-god 

Falsig Skelgrøft  Damhus Å (o8794_a) Moderat Ukendt Ukendt 

(ikke målsat) Damhus Å (o8794_c) Moderat Ikke-god Ikke-god 

Gedmose Grøft  Bur Møllebæk (o8760) Dårlig Ukendt Ukendt 

(ikke målsat) Storå (o10549a) Moderat Ukendt Ukendt 

Ørbæk (o8762_x) Storå (o10549) Høj Ukendt Ukendt 

 Storå (o10549a) Moderat Ukendt Ukendt 

Storå (o10549) Storå (o10549a) Moderat Ukendt Ukendt 

 

Tabel 9.6: Tilstanden for de enkelte kvalitetselementer i vandløb beliggende nedstrøms de krydsede vandløb i henhold til Forslag til 

Vandområdeplanerne 2021-2027. 

Vandområder Makrofytter Fytobenthos Bentiske  

invertebrater 

Fisk Nationalt 

specifikke 

stoffer 

Kemisk  

tilstand 

Hove Å (o8849) Ukendt Ukendt Moderat Dårlig Ukendt Ukendt 

Vestersø Landkanal (o3155) Ukendt Ukendt Godt potentiale Ukendt Ukendt Ukendt 

Fåremølle Å (o8800_b) Ukendt Ukendt Moderat Dårlig Ukendt Ukendt 

Fåremølle Å (o8800_a) Ukendt Ukendt Moderat Ukendt Ukendt Ukendt 

Flynder Å (o9030) God Moderat God Moderat Ukendt Ukendt 

Flynder Å (o9029) Ringe Ukendt Moderat Ringe Ukendt Ukendt 

Flynder Å (o9031) God God God God Ukendt Ukendt 

Damhus Å (o8794_a) Ukendt Ukendt God Moderat Ukendt Ukendt 

Damhus Å (o8794_c) Ukendt Ukendt God Ukendt Ikke-god Ikke-god 

Bur Møllebæk (o8760) God Ukendt God Dårlig Ukendt Ukendt 

Storå (o10549a) Moderat Ukendt Høj Ukendt Ukendt Ukendt 

 

9.3.2 Søer 

9.3.2.1 Noret 

Den eneste sø, som krydses af kabelanlægget, er søen Noret (338), som underbores i den sydlige ende. Søen er en 17 

ha stor, naturlig sø, som er målsat til god økologisk og kemisk tilstand i høring af vandområdeplanerne 2021-2027. 

Tilstanden for alle økologiske kvalitetselementer samt årsagen til tilstanden er angivet i Tabel 9.7, som viser, at søens 

samlede økologiske tilstand er dårlig. Den kemiske tilstand er ikke-god på grund af koncentrationen af kviksølv i biota, 

som er over miljøkvalitetskravet.  
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Tabel 9.7: Tilstanden for alle økologiske kvalitetselementer samt årsagen til tilstanden for søen Noret iht. Høring af vandområdepla-

nerne 2021-2027. 

Kvalitetselement Tilstand Årsag til tilstand 

Planteplankton (fytoplankton) Dårlig Fytoplankton 

Planter (makrofytter) Ukendt - 

Fisk Ukendt - 

Iltmætning God  Iltmætning over 60% 

Bentiske invertebrater Ukendt - 

Vandets klarhed Ikke-god  Sigtdybde 

Anden akvatisk flora (planter + fytobenthos) Ukendt - 

Kvælstofindhold Ikke-god  Kvælstofkoncentration over grænsen på 2,29 mg/l 

Fosforindhold Ikke-god Fosforkoncentration over grænsen på 0,194 mg/l 

Nationalt specifikke stoffer Ikke-god Koncentrationen af Methylnaphthalener og vanadium i sedi-

ment over miljøkvalitetskravet 

Da kabelanlægget blev anlagt, var vandområdeplanerne 2015-2021 gældende, og søens samlede økologiske tilstand 

var ringe, mens den kemiske tilstand var ukendt.  

Ifølge Vandplanerne 2010-2015, som var gældende, da projektet først blev miljøvurderet, var søens samlede økologi-

ske tilstand dårlig, mens den kemiske tilstand var ukendt. 

9.3.2.2 Tang Sø 

Flynder Å / Bækmarksbro Å løber gennem Tang Sø (444), og søen kan således potentielt påvirkes, hvis der skulle ske 

et blowout ved underboring af Flynder Å / Bækmarksbro Å eller et af tilløbene til denne. Søen er en 0,22 km2 stor na-

turlig sø, som er målsat til god økologisk og kemisk tilstand i Høring af vandområdeplanerne 2021-2027. Tilstanden for 

alle økologiske kvalitetselementer samt årsagen til tilstanden er angivet i Tabel 9.8, som viser, at søens samlede økolo-

giske tilstand er moderat. Den kemiske tilstand er ikke-god på grund af koncentrationen af kviksølv i biota, som er 

over miljøkvalitetskravet.  

Tabel 9.8: Tilstanden for kvalitetselementer samt årsagen til tilstanden for Tang Sø iht. Høring af vandområdeplanerne 2021-2027. 

Kvalitetselement Tilstand Årsag til tilstand 

Planteplankton (fytoplankton) God Fytoplankton 

Planter (makrofytter) Høj - 

Fisk Høj - 

Iltmætning God  Iltmætning over 60% 

Bentiske invertebrater Ukendt - 

Vandets klarhed Ukendt  Sigtdybde 

Anden akvatisk flora (planter + fytobenthos) Ukendt - 

Kvælstofindhold Høj  Kvælstofkoncentration over grænsen på 1,3 mg/l 

Fosforindhold Høj Fosforkoncentration over grænsen på 0,114 mg/l 

Nationalt specifikke stoffer Ikke-god Koncentrationen af Methylnaphthalener og vanadium i sedi-

ment over miljøkvalitetskravet 

9.3.2.3 Indfjorden 

Efter Tang Sø løber Flynder Å / Bækmarksbro Å gennem Indfjorden (432). Denne sø kan således også potentielt på-

virkes, hvis der skulle ske et blowout ved underboring af Flynder Å / Bækmarksbro Å eller et af tilløbene til denne. 
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Søen er en 2,08 km2 stor, naturlig sø, som er målsat til god økologisk og kemisk tilstand i Høring af vandområdepla-

nerne 2021-2027. Tilstanden for alle økologiske kvalitetselementer samt årsagen til tilstanden er angivet i Tabel 9.9, 

som viser, at søens samlede økologiske tilstand er god, dvs. den har opnået målsætningen. Den kemiske tilstand er 

ukendt.  

Tabel 9.9: Tilstanden for alle økologiske kvalitetselementer samt årsagen til tilstanden for søen Indfjorden (432) i henhold til. Høring af 

vandområdeplanerne 2021-2027. 

Kvalitetselement Tilstand Årsag til tilstand 

Planteplankton (fytoplankton) God Fytoplankton 

Planter (makrofytter) Ukendt - 

Fisk Ukendt - 

Iltmætning God  Iltmætning over 60% 

Bentiske invertebrater Ukendt - 

Vandets klarhed Høj  Sigtdybde 

Anden akvatisk flora (planter + fytobenthos) Ukendt - 

Kvælstofindhold Høj  Kvælstofkoncentration under grænsen på 1,19 mg/l 

Fosforindhold God Fosforkoncentration under grænsen på 0,033 mg/l 

Nationalt specifikke stoffer Ukendt - 

 

9.3.3 Kystvande  

9.3.3.1 Vesterhavet, nord 

Ved ilandføring af søkablerne arbejdes der i vandkanten ved kystvandområde 133 Vesterhavet, nord, og vandområdet 

kan derfor potentielt påvirkes af projektet. Kystvandområde 133 Vesterhavet, nord, er en del af havområdet Nord-

søen/Skagerrak og er et naturligt kystvandområde med et areal på 215 km2.  

Vesterhavet, nord, har i høring af udkast til vandområdeplanerne 2021-2027 en målsætning om god økologisk tilstand 

og god kemisk tilstand. Den samlede økologiske tilstand er moderat, fastsat ud fra kvalitetselementet fytoplankton. 

Tilstanden for bentiske invertebrater og nationalt specifikke stoffer er god. Der er ingen tilstandsvurdering for rodfæ-

stede bundplanter samt støtteparametrenes iltforhold og vandets klarhed, da de ikke er anvendelige pga. de dynami-

ske forhold ved Vestkysten. Den kemiske tilstand er ikke-god baseret på overskridelse af BDE og kviksølv i biota 

(Miljøstyrelsen, 2022; MiljøGIS, 2022). 

9.3.3.2 Nissum Bredning 

Kystvandområdet 232 Nissum Bredning er slutrecipient for en række ikke målsatte vandløb, der krydses, samt Hove Å 

og kan derfor potentielt påvirkes af projektet. Ifølge tilstandsvurderingerne for høringen af vandområdeplanerne 

2021-2027 har Nissum Bredning et samlet areal på ca. 238 km2 og er et naturligt kystvandområde af typologien FjSa1-

T19. 

Nissum Bredning har en målsætning om god økologisk og kemisk tilstand. Den samlede økologiske tilstand er ringe, 

baseret på kvalitetselementerne fytoplankton og rodfæstede planter. Tilstanden for bentiske invertebrater er moderat, 

mens tilstanden for nationalt specifikke stoffer er ikke-god på grund af methylnaphthalener i sediment og biota. Den 

kemiske tilstand er ikke-god baseret på overskridelse af bly i biota (Miljøstyrelsen, 2022; MiljøGIS, 2022).  

Da kabelanlægget blev anlagt, var vandområdeplanerne 2015-2021 gældende, og den samlede økologiske tilstand for 

vandområdet var ringe og den kemiske tilstand ikke god.  
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Ifølge Vandplanerne 2010-2015, som var gældende, da projektet blev miljøvurderet i 2015, var den samlede økologi-

ske tilstand for vandområdet ligeledes ringe og den kemiske tilstand ikke god. 

9.3.3.3 Nissum Fjord 

Nissum Fjord består af vandområderne 129 Nissum Fjord, ydre, 130 Nissum Fjord, mellem og 131 Nissum Fjord, Felsted 

Kog. Fjorden er slutrecipient for en del af de krydsede vandløb og kan derfor potentielt påvirkes af projektet. Ifølge de 

nye tilstandsvurderinger for høringen af vandområdeplanerne 2021-2027 har Nissum Fjord et samlet areal på i alt ca. 

63 km2 og er af typologierne Vesterhavsfjord hhv. Vf1-T35, Vf1-T15 og Vf1-T26.  

Nissum Fjord er stærkt modificeret og har derfor en målsætning om godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand. 

Det samlede økologiske potentiale er dårligt for alle tre vandområder. Tilstanden er fastsat ud fra kvalitetselementerne 

fytoplankton og rodfæstede planter. Tilstanden for bentiske invertebrater er godt økologisk potentiale for alle tre 

vandområder, mens tilstanden for nationalt specifikke stoffer er ikke-godt økologisk potentiale for 129 Nissum Fjord, 

ydre på grund af methylnaphthalener i sedimentet, og ukendt for de to andre vandområder. Den kemiske tilstand for 

129 Nissum Fjord, ydre og 130 Nissum Fjord, mellem er god, mens den kemiske tilstand for 131 Nissum Fjord, Felsted 

Kog er ikke-god baseret på overskridelse af BDE i biota (Miljøstyrelsen, 2022; MiljøGIS, 2022).  

Da kabelanlægget blev anlagt, var vandområdeplanerne 2015-2021 gældende, og det samlede økologiske potentiale 

for alle tre vandområder var her ringe, mens den kemiske tilstand for alle tre vandområder var ukendt.  

Ifølge Vandplanerne 2010-2015, som var gældende, da projektet først blev miljøvurderet, var det økologisk potentiale 

ringe for 129 Nissum Fjord, ydre og ikke klassificerbar for 130 Nissum Fjord, mellem og 131 Nissum Fjord, Felsted Kog. 

Den kemiske tilstand var ukendt for alle tre vandområder. 

 

9.4 Påvirkning i anlægsfasen 

I forbindelse med ilandføring af søkabler kan det helt kystnære vandmiljø påvirkes ved sedimentspredning. 

Kabelanlægget krydser 18 vandløb, som alle er § 3 beskyttede og/eller målsatte. To vandløb gennemgraves (ét målsat 

og ét ikke målsat), mens 16 underbores. Af de 16 vandløb, som underbores, er ét typologi 3 vandløb, fire typologi 2 

vandløb, samt fem mindre, ikke målsatte vandløb eller grøfter og seks målsatte vandløb af typologi 1, alle med lille 

eller ingen strømning. Det målsatte vandløb, som blev gennemgravet er en markgrøft, som ikke har været inkluderet i 

ansøgningen om tilladelse til underboring til Lemvig Kommune, fordi den ikke er § 3-beskyttet og derfor ikke blev un-

derboret, men gennemgravet. Herudover er en enkelt sø krydset.  

Styret underboring medfører risiko for blowout i vandløb og søer og dermed risiko for sedimentspredning og frigi-

velse af indholdsstoffer i boremudderen. Dermed kan vandområdernes og eventuelt nedstrøms beliggende vandom-

råders økologiske og kemiske tilstand potentielt blive forringet.  

Alle styrede underboringer blev gennemført i 2019 og det vides derfor at der ét sted skete blowout i en overflade-

vandsforekomst. Det skete i forbindelse med den 136 meter lange underboring under Glarbjerg Bæk. Boremudderen 

med bentonit spredte sig 25 m nedstrøms underboringen. Det blev aftalt mellem kommunen og entreprenøren, at 

bentonitten i vandløbet skulle renses op med slamsuger, så åen blev bragt tilbage til tilstanden før miljøuheldet. Dette 

blev dokumenteret af entreprenøren med billeder af vandløbet efter oprensningen, som blev fremsendt til kommu-

nen.  

Gennemgravning af vandløb medfører risiko for sedimenttransport og betyder, at der skabes en barriere i vandløbet 

mens selve anlægsarbejdet sker. 
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Hvis der arbejdes tæt på vandområder, fx i forbindelse med underboring eller gennemgravning, kan der ske en på-

virkning af vandområdet i form af oliespild fra entreprenørmaskiner eller sedimentspild. Der er ikke sket spild eller læk 

fra entreprenørmaskiner eller andet, som er løbet til overfladevand. Langs hele kabelstrækningen er det verificeret ud 

fra en gennemgang af ortofotos, at der er holdt tilstrækkelig afstand fra overfladevandområder, til at udelukke, at 

jordarbejder eller oplag af jord har kunnet give anledning til sedimentspild til vandløb eller søer i tilfælde af kraftig 

regn. Olie- og sedimentspild behandles derfor ikke yderligere i dette kapitel. 

Projektet ligger i et område, hvor der er stor risiko for udledning af okker, hvis grundvand oppumpet i forbindelse 

med anlægsarbejderne udledes til vandløb eller søer. Okker består af jernoxider og eventuelt lermineraler, som stam-

mer fra jord og grundvand. Okker kan bl.a. dannes ved iltning af reduceret jernholdigt grundvand, og i forbindelse 

med grundvandssænkning er der derfor risiko for udledning af jernholdige forbindelser til nærliggende vandområder 

med det oppumpede grundvand. I anlægsfasen skete der oppumpning af grundvand ved muffehuller og start- og 

sluthuller for underboring, og grundvandet er efterfølgende ledt til nedsivning på åben mark efter aftale med den en-

kelte lodsejer. Der er således ikke sket direkte udledning af okkerholdigt grundvand til søer eller vandløb. Derfor vur-

deres nedsivning på landbrugsjord ikke at kunne påvirke vandområder indirekte. Emnet behandles derfor ikke yderli-

gere i dette kapitel. 

Der sker ingen afledning af regnvand fra kabelgraven eller øvrige arbejdspladser til recipienter. I stedet får regnvandet 

lov til at nedsive af sig selv. Undtagelsen er de muffehuller og start- og sluthuller for underboring, hvor der laves 

grundvandssænkning. Her vil regnvandet blive pumpet bort sammen med grundvandet og udledt til nedsivning på 

nærliggende marker uden risiko for udledning til recipient. Da regnvand ikke udledes til recipient, men nedsives lokalt, 

vurderes regnvand ikke at kunne påvirke vandområder indirekte. Emnet behandles derfor ikke yderligere i dette kapi-

tel. 

Krydsning af vandområder foregår enten ved gennemgravning, som betyder en meget kortvarig (ca. 10 min) forstyr-

relse af vandløbet, eller ved styret underboring, som ikke i sig selv påvirker vandområdet, da der undgås direkte kon-

takt. I tilfælde af et potentielt blowout til et vandområde vil der eventuelt kunne registreres en forøgelse af suspende-

ret stof og måske reduceret sigtdybde, hvis der blev udtaget prøver på stationen i det øjeblik, hvor den suspenderede 

bentonit passerer målestationen, hvilket er meget usandsynligt. Det vurderes derfor, at der ikke sker en påvirkning af 

NOVANA målestationer i forbindelse med projektet. 

Ilandføringen af søkablerne foregår ca. 2 km fra nærmeste marine målestation. Da ilandføringen kun vil resultere i en 

kortvarig forstyrrelse af sedimentet, og da der i forvejen en stor sedimenttransport i området pga. den naturlige tide-

vands- og bølgepåvirkning ud for kysten, vurderes projektet heller ikke at påvirke overvågningsprogrammet for hav-

strategien. Dette behandles derfor ikke yderligere. 

I anlægsfasen kan projektet således medføre miljøpåvirkninger i forbindelse med følgende aktiviteter: 

• Ilandføring af søkabler 

• Styret underboring af vandløb og søer  

• Gennemgravning af vandløb 

 

9.4.1 Ilandføring af søkabler 

9.4.1.1 Vurdering iht. Vandområdeplan for kystvande 

Ilandføring af søkablerne kan medføre påvirkning fra sedimentspredning. Sedimentspredning i havet fra ilandførings-

kablerne er beskrevet og vurderet i den marine Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Nord vindmøllepark, som ligger 

til grund for Energistyrelsens etableringstilladelse af 14. december 2020. Vurderingerne blev baseret på en 
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baggrundsrapport fra 2015 (Energinet.dk, 2015), hvor sedimentspild fra ilandføringskablerne blev modelleret ud fra en 

worst-case betragtning. Modelresultaterne viste, at der vil kunne forekomme sedimentkoncentrationer på op til 100 

mg/l i kabelkorridorerne, dog 200 mg/l på lavt vand tæt på kysten. Ifølge modelresultaterne forekommer koncentrati-

oner større end 2 mg/l i op til 100-400 timer i umiddelbar nærhed af, hvor kablerne spules ned, mens koncentrationer 

større end 5 mg/l forekommer i op til 200 timer i samme område. Det vurderes i rapporten, at de forhøjede sedi-

mentkoncentrationer i anlægsfasen er af samme størrelsesorden som de naturlige variationer op langs Vestkysten. Da 

sedimentspredning fra etablering af ilandføringskablerne på havet er modelleret, beskrevet og vurderet i den marine 

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Nord Vindmøllepark, beskrives forholdet ikke yderligere her. I stedet beskrives 

en mulig påvirkning fra de arbejder, som gennemføres på stranden i forbindelse med ilandføringen. Arbejdet er be-

skrevet i afsnit 5.1.2.6 og omfatter udgravning af to render med en bredde på 1-2 meter på stranden, hvori søkablet 

graves ned med en hydroplov. Herudover udgravning af to 7x15 m grave på stranden, hvor søkablerne samles med 

landkablerne. Fra gravene pumpes havvand op til nedsivning lokalt på stranden, mens søkabel og landkabel samles, 

hvilket tager ca. 1 uge for hvert kabel.  

9.4.1.1.1 Kvalitetselementet fytoplankton 

Arbejdet på stranden med ilandføring af søkablerne medfører ikke tilførsel af næringsstoffer til stranden.  

I forbindelse med arbejdet graves der to render på 1-2 meters bredde fra stranden og ud i brændingen. Udgravning 

til de to smalle render kan medføre spredning af en lille mængde sand fra stranden ud i vandfasen. Stranden er bøl-

geeksponeret, og der sker en vedvarende udskiftning af sandet, særligt i tidevandszonen mellem land og vand. Sand-

strande har et lavt indhold af organisk materiale og næringsstoffer.  

Der er i forvejen en stor sedimenttransport i området pga. tidevands- og bølgepåvirkningen ud for kysten. Naturligt 

flyttes der meget store mængder sand langs Vestkysten, fortrinsvis fra nord mod syd (mellem 1,75 mio. og 2,3 mio. m3 

pr. år) (Kystdirektoratet, 2001; Vattenfall, 2020). Udgravning af to render med en bredde på få meter på stranden i for-

bindelse med ilandføring af søkablet medfører spredning af en meget begrænset mængde næringsfattig sand ud i 

vandfasen, i forhold til de naturlige påvirkninger i området. Det vurderes derfor, at ilandføring af søkablerne ikke vil 

forhindre målopfyldelse eller forringe tilstanden af kvalitetselementet fytoplankton i Vandområde nr. 133 Vesterhavet, 

nord. 

9.4.1.1.2 Kvalitetselementet rodfæstede bundplanter 

Sandsynligheden for forekomster af rodfæstede bundplanter langs den danske vestkyst er lav pga. de dynamiske for-

hold, og kvalitetselementet rodfæstede bundplanter kan derfor ikke anvendes her (MiljøGIS, 2022).  

9.4.1.1.3 Kvalitetselementet bentiske invertebrater 

Tilstanden af kvalitetselementet bentiske invertebrater kan i forbindelse med ilandføring af søkablerne potentielt påvir-

kes direkte fysisk ved nedgravningen af kablet og sedimentaflejring i tilfælde af sedimentspredning. Den bentiske 

fauna langs Vestkysten er karakteriseret ved forholdsvis lav diversitet og er domineret af generalister, som alle er al-

mindelige. Den fysiske påvirkning af havbunden og sedimentspredning vil være meget begrænset og kun give en lo-

kal påvirkning, der står på kortvarigt i de to dage, hvor kablet trækkes i land. Det vurderes derfor, at ilandføring af sø-

kablerne ikke vil forhindre målopfyldelse eller forringe tilstanden for kvalitetselementet bentiske invertebrater i Vand-

område nr. 133 Vesterhavet, nord. 

9.4.1.1.4 Kvalitetselementet nationalt specifikke stoffer 

Ilandføring af søkablerne vil ikke bidrage til en mertilførsel af nationalt specifikke stoffer til vandområdet, men kan 

udelukkende resultere i en kortvarig forstyrrelse af sediment på stranden. Tilstanden af kvalitetselementet nationalt 

specifikke stoffer er god, og da sedimentspredningen vil være begrænset og kun give en lokal kortvarig påvirkning, 
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vurderes det, at ilandføring af søkablerne ikke vil forhindre målopfyldelse eller forringe tilstanden for kvalitetselemen-

tet nationalt specifikke stoffer i Vandområde nr. 133 Vesterhavet, nord.  

9.4.1.1.5 Kemisk tilstand 

Ilandføring af søkablerne vil ikke bidrage til en mertilførsel af EU prioriterede stoffer til vandområdet, men udeluk-

kende resultere i en kortvarig forstyrrelse af sediment på stranden. Den kemiske tilstand i Vandområde nr. 133 Vester-

havet, nord, er ikke-god grundet kviksølv i biota, BDE i biota og octylphenoler i sediment. Overskridelse af miljøkvali-

tetskriterier for kviksølv og BDE er målt i biota og ikke i sediment. Anlægsarbejdet omfatter gravning af to grave (7x15 

m) på stranden og to render (1-2 meter brede og ca. 25 meter lange) herfra til havet. Fra renderne, hvori kablet ned-

graves med en hydroplov, kan sand/sediment tilføres vandfasen. Der forventes ikke at være miljøfarlige forurenende 

stoffer i sandet på stranden, og hvis der var, vil størstedelen af stofferne være partikulært bundet. Da arbejdet sker på 

stranden i få timer, vurderes frigivelse af miljøfremmede stoffer til vandet at være usandsynlig eller minimal. En enkelt-

stående eventuel kortvarig frigivelse af en lille mængde kviksølv eller BDE til vandfasen vurderes ikke at give anledning 

til en målbar forhøjelse af koncentration i vandfasen. Dermed vil der for kviksølv og BDE heller ikke være en målbar 

forhøjelse af koncentrationerne i biota. Der vil således ikke ske frigivelse eller spredning af miljøfarlige stoffer i koncen-

trationer, som vil give anledning til toksiske effekter i vandmiljøet eller overskridelser af nationalt og EU-fastlagte miljø-

kvalitetskrav (BEK nr. 1625 af 19/12/2017). Derfor vurderes det, at der vil være en ubetydelig påvirkning på vandkvalitet, 

sediment og biota. Projektet vurderes derfor ikke at forhindre målopfyldelse eller forværre den kemiske tilstand i 

vandområdet. 

9.4.1.2 Vurdering af påvirkning af havstrategidirektivets deskriptorer 

Søkablerne føres i land ved Vesterhavet, der er en del af havområdet Nordsøen/Skagerrak. 

Jævnfør metodeafsnittet anvender havstrategidirektivet følgende elleve deskriptorer til at vurdere miljøtilstanden i et 

havområde: Biodiversitet (D1), Ikke-hjemmehørende arter (D2), Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande (D3), Havets 

fødenet (D4), Eutrofiering (D5), Havbundens integritet (D6), Hydrografiske ændringer (D7), Forurenende stoffer (D8), 

Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum (D9), Marint affald (D10) samt Undervandsstøj (D11). 

Tabel 9.10: I tabellen er de elleve deskriptorer, som indgår i Danmarks Havstrategi (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019b) beskrevet. 

Da hver deskriptor kan have mange forskellige miljømål, er det kun den overordnede beskrivelse af god miljøtilstand, som er beskre-

vet i tabellen. Derudover er projektets potentielle påvirkninger af deskriptorerne i anlægsfasen vurderet. Hvis emnet er vurderet andre 

steder i miljøkonsekvensrapporten, er der indsat henvisninger til, hvor de potentielle påvirkninger er beskrevet. 

Deskriptor Kvalitative deskriptorer 

til beskrivelse af god 

miljøtilstand 

Vurdering af potentielle påvirkninger 

D1 

Biodiversitet 

Biodiversiteten er opretholdt. 

Kvaliteten og forekomsten af 

habitater samt udbredelsen 

og tætheden af arter svarer 

til de fremherskende fysio-

grafiske, geografiske og kli-

matiske forhold. 

Der forekommer ikke rodfæstede planter i området og den bentiske 

fauna langs Vestkysten er karakteriseret ved forholdsvis lav diversitet 

og er domineret af generalister, som alle er almindelige. Derudover 

vurderes sedimentspredning at ligge indenfor den naturlige variation 

af materialetransport. Påvirkning vil derfor være yderst begrænset og 

vare kortvarigt i de timer, hvor kablet trækkes i land. Det vurderes 

derfor, at ilandføring af søkablerne ikke vil forhindre målopfyldelse 

eller forværre tilstanden for kvalitetselementet bentiske invertebrater 

i Vandområde nr. 133 Vesterhavet, nord. 

Samlet vurderes det derfor, at ilandføring af søkablerne ikke vil æn-

dre på områdets biodiversitet, og at projektet ikke vil forsinke eller 
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Deskriptor Kvalitative deskriptorer 

til beskrivelse af god 

miljøtilstand 

Vurdering af potentielle påvirkninger 

være til hinder for opnåelse af god miljøtilstand i Nordsøen/Skager-

rak for D1 biodiversitet. 

D2 

Ikke-hjemmehørende 

arter 

Ikke-hjemmehørende arter 

indført ved menneskelige ak-

tiviteter ligger på niveauer, 

der ikke ændrer økosyste-

merne i negativ retning. 

Der bliver stillet krav om, at den udførende entreprenør skal leve op 

til national og international miljølovgivning. Herunder også FNs bal-

lastvandkonvention fra 2017, som er implementeret i den danske bal-

lastvandbekendtgørelse og har til formål, at mindske indførsel af 

vandlevende invasive arter ved brug af fartøjer. Det vurderes derfor, 

at ilandføring af søkablerne ikke vil forsinke eller være til hinder for 

opnåelse af god miljøtilstand i Nordsøen/Skagerrak for D2 ikke-

hjemmehørende arter. 

D3 

Erhvervsmæssigt ud-

nyttede fiskebestande 

Populationerne af alle fiske- 

og skaldyrarter, der udnyttes 

erhvervsmæssigt, ligger in-

den for sikre biologiske 

grænser og udviser en al-

ders- og størrelsesfordeling, 

der er betegnende for en 

sund bestand. 

Påvirkninger af det marine miljø fra ilandføring af søkablerne vil være 

så begrænsede, at der ikke vil kunne ske påvirkninger af erhvervs-

mæssigt udnyttede fiskebestande. Det vurderes på baggrund heraf, 

at projektet ikke vil forsinke eller være til hinder for opnåelse af god 

miljøtilstand i Nordsøen/Skagerrak for D3 erhvervsmæssigt udnyt-

tede fiskebestande. 

D4 

Havets fødenet 

Alle elementer i havets fø-

denet, i den udstrækning de 

er kendt, er til stede og fore-

kommer med normal tæthed 

og diversitet og på niveauer, 

som er i stand til at sikre en 

langvarig artstæthed og op-

retholdelse af arternes fulde 

reproduktionsevne. 

Potentielle påvirkninger på marine planter og dyr, der udgør havets 

fødenet, beskrives og vurderes under deskriptor 1. Da det vurderes, 

at projektet ikke vil ændre på områdets biodiversitet, vurderes det, at 

ilandføring af søkablerne ikke vil påvirke havets fødenet. Projektet vil 

derved ikke forsinke eller være til hinder for opnåelse af god miljøtil-

stand i Nordsøen/Skagerrak for D4 havets fødenet. 

D5 

Eutrofiering 

Menneskeskabt eutrofiering 

er minimeret, navnlig de ne-

gative virkninger heraf, så-

som tab af biodiversitet, for-

ringelse af økosystemet, ska-

delige algeopblomstringer 

og iltmangel på havbunden. 

Påvirkninger med næringsstoffer som følge af en øget koncentration 

af sediment i vandfasen er beskrevet og vurderet i henhold til vand-

områdeplanerne, da ilandføring af søkabler ligger inden for 1-sømile-

grænsen. Det vurderes på baggrund heraf, at ilandføring af søkabler 

ikke vil medføre ændringer i næringsstoffer i vandmiljøet, og at an-

læg af projektet ikke vil forsinke eller være til hinder for opnåelse af 

god miljøtilstand i Nordsøen/Skagerrak for D5 eutrofiering. 

D6 

Havbundens  

integritet 

Havbundens integritet er på 

et niveau, der sikrer, at øko-

systemernes struktur og 

funktioner bevares, og at 

især bentiske økosystemer 

ikke påvirkes negativt. 

Ilandføring af søkablerne vil medføre en fysisk påvirkning på stran-

den. Den direkte fysiske påvirkning forventes dog arealmæssigt kun 

at have et meget begrænset omfang. Når arbejdet er gennemført, vil 

stranden blive retableret. Det vurderes derfor, at ilandføring af sø-

kablerne ikke vil ændre på havbundens integritet, og at projektet ikke 

vil forsinke eller være til hinder for opnåelse af god miljøtilstand i 

Nordsøen/Skagerrak for D6 havbundens integritet. 
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Deskriptor Kvalitative deskriptorer 

til beskrivelse af god 

miljøtilstand 

Vurdering af potentielle påvirkninger 

D7 

Hydrografiske  

ændringer 

Permanent ændring af de 

hydrografiske egenskaber 

påvirker ikke de marine øko-

systemer i negativ retning. 

Ilandføring af søkablerne vil ikke påvirke de hydrografiske forhold, og 

det vurderes derfor, at projektet ikke vil forsinke eller være til hinder 

for opnåelse af god miljøtilstand i Nordsøen/Skagerrak for deskriptor 

D7 hydrografiske ændringer. 

D8 

Forurenende stoffer 

Koncentrationer af forure-

nende stoffer ligger på ni-

veauer, der ikke medfører 

forureningsvirkninger. 

Ilandføring af søkablerne vil ikke medføre en tilførsel af miljøfarlige 

stoffer til havmiljøet. Det er vurderet at potentiel frigivelse og spred-

ning af miljøfarlige stoffer vil være minimal (usandsynlig). Det vurde-

res på baggrund heraf, at ilandføring af søkablerne ikke vil ændre 

betydeligt på koncentrationerne af forurenende stoffer, og at projek-

tet ikke vil forsinke eller være til hinder for opnåelse af god miljøtil-

stand i Nordsøen/Skagerrak for D8 forurenende stoffer. 

D9 

Forurenende stoffer i 

fisk og skaldyr til kon-

sum 

Forurenende stoffer i fisk og 

skaldyr til konsum overstiger 

ikke de niveauer, der er fast-

lagt i fællesskabslovgivnin-

gen eller andre relevante 

standarder. 

Miljømålene for deskriptor 9, forurenende stoffer i fisk og skaldyr til 

konsum, kan indeholdes i miljømålene for deskriptor 8, forurenende 

stoffer i havmiljøet.  

På baggrund heraf vurderes det, at ilandføring af søkablerne ikke vil 

være til hinder for opnåelse af god miljøtilstand i Nordsøen/Skager-

rak for D9 forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum. 

D10 

Marint affald 

Egenskaberne ved og 

mængderne af affald i havet 

skader ikke kyst- og havmil-

jøet. 

Marint affald defineres som menneskeligt produceret eller forarbej-

det materiale, som bevidst eller ubevidst er efterladt på havet eller 

stranden, eller tilført havet via vandløb eller spildevand direkte fra det 

omgivende land. Alt anlægsarbejde skal overholde gældende lovgiv-

ning om beskyttelse af havmiljøet, hvor det blandt andet fremgår, at 

udtømning af affald på dansk søterritorium ikke må finde sted.  

På baggrund heraf vurderes det, at ilandføring af søkablerne ikke vil 

tilføre affald til det marine miljø, og det vurderes derfor, at ilandfø-

ring af søkablerne ikke vil forsinke eller være til hinder for opnåelse af 

god miljøtilstand i Nordsøen/Skagerrak for D10 marint affald. 

D11 

Undervandsstøj 

Indførelsen af energi, herun-

der undervandsstøj, befinder 

sig på et niveau, der ikke på-

virker havmiljøet i negativ ret-

ning.  

 

Ilandføring af søkablerne vil ikke medføre undervandsstøj på et ni-

veau, så det vil kunne påvirke havmiljøet eller de organismer, der le-

ver i havet. Samlet vurderes det, at ilandføring af søkabler ikke vil 

ændre betydeligt på undervandsstøjen i området, og at projektet 

ikke vil forsinke eller være til hinder for opnåelse af god miljøtilstand 

Nordsøen/Skagerrak for D11 undervandsstøj. 

 

9.4.1.2.1 Samlet vurdering 

Det vurderes samlet, at ilandføring af søkablerne ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de 11 deskriptorer, og 

således hverken vil forsinke eller være til hinder for opnåelse af god miljøtilstand i havområdet Nordsøen/Skagerrak. 

9.4.2 Styret underboring 

Vandløb og søer krydses som udgangspunkt ved styret underboring, da det ikke er hensigtsmæssigt eller praktisk mu-

ligt at nedgrave kablet igennem søer eller vandløb med strømmende vand. Kun grøfter med stillestående vand kan, 
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efter en konkret vurdering, være teknisk hensigtsmæssige at gennemgrave. Kabelanlægget krydser 11 målsatte vand-

løb med styret underboring. 

Underboring af vandløb er udført i overensstemmelse med vilkårene i tilladelserne fra Lemvig, Struer og Holstebro 

kommuner. Ved alle underboringer af vandløb er overkant af føringsrør anlagt mindst 1,5 m under den faktiske vand-

løbsbund. Konkret er underboring af de målsatte vandløb, som krydses, udført i dybde og længde, som angivet i Ta-

bel 9.11. Derved er det sikret, at underboringen ikke gennembryder vandløbets bund og påvirker vandløbet direkte. 

Det vurderes derfor, at aktiviteten styret underboring ikke vil forringe direkte underborede såvel som nedstrøms belig-

gende vandområders økologiske eller kemiske tilstand eller forhindre målopfyldelsen for nogen af dem.  

I Tabel 9.11 er vist oplysninger fra Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP, 2022) om den gennemsnitlige 

døgnvandføring i det enkelte vandløb i den måned, hvor underboringen foregik.  

Tabel 9.11 Vandløbsbredde og vandføring samt længde og dybde af underboringerne af de målsatte vandløb, som krydses af kabel-

anlægget. Vandløbsbredder er opmålt på ortofoto og estimerede vandføringer er indhentet på Hydrologisk Informations- og Progno-

sesystem (HIP, 2022). 

 Vandløbsbredde 

(m) 

Vandføring 

(m3/s) 

Længde af underbo-

ring (m) 

Dybde af underbo-

ring (m) 

Hove Å 

(o7035) 
1,6 0,01 45 4,5 

Glarbjerg Bæk  

(o6948_a) 
1 0,26 138 4,8 

Fåremølle Å  

(rin_1.4_00361) 
2,8 0,22 39 4,5 

Møltrup Grøft 

(o6834) 
1,7 Ingen data 78 3,9 

Flynder Å/Bækmarksbro Å 

(o8814_a) 
5,5 0,61 45 4,5 

Dride Å  

(o8814a) 
3,8 0,19 147 4,7 

Holmgård Mosegrøft 

(o9486) 
1,9 0,05 37 3,7 

Hestbæk-Riskjær Bæk 

(o8794_d) 
2,6 0,24 84 5,2 

Falsig Bæk  

(o6708_x) 
1,8 0,12 60 3,9 

Ørbæk  

(o8762_x) 
2,5 0,02 75 4 

Storå  

(o10549) 
18 8,7 100 6,7 
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I Lemvig Kommune blev søen Noret (ID 338) underboret. Der er ikke i tilladelsen fra Lemvig Kommune meddelt sepa-

rate vilkår for underboring af søen, men da underboringen var lang (198 m) og relativt dyb (ned til ca. 6 m.u.t.), og i 

øvrigt skete ved søens sydlige, smalle, spids, kan en direkte påvirkning af søerne som følge af gennembrud af søbun-

den udelukkes. Det vurderes derfor, at aktiviteten styret underboring ikke har forringet den samlede økologiske til-

stand eller den kemiske tilstand af Noret (ID 338), eller været til hinder for målopfyldelsen for søen. En styret underbo-

ring udføres som beskrevet i kapitel 5.1.2.11 ved, at der i hver ende udgraves et reservoir til den boremudder, som ind-

pumpes under boringen til stabilisering af borehullet. Reservoiret har en størrelse, som sikrer at boremudderen ikke 

løber over og ud på de tilstødende arealer eller til nærliggende natur- eller overfladevandområder. 

9.4.2.1 Potentielt blowout i vandløb 

Ved styret underboring benyttes borevæske til smøring af borehovedet for at mindske friktion og til at transportere 

udboret materiale ud af borehullet. Entreprenøren Østergaard har oplyst, at ved underboringer med en diameter på 

50 cm anvendes 589 liter vand og 18 kg bentonit til borevæsken, pr. underboret meter. I dette projekt har underbo-

ringen en diameter på 40 cm, hvilket svarer til, at der anvendes 400 liter vand og 13 kg bentonit pr. underboret meter. 

Borevæske består af en blanding af bentonit og vand og eventuelt tilsat additiver til at styre borevæskens egenskaber. 

Alle styrede underboringer blev udført i 2019 og til udførelsen blev der anvendt en blanding bestående af vand (97%), 

Tunnel Gel Plus (bentonitblanding, 2,5-3%), Pac L (viskositetsmiddel, 0,1%), Ez-Mud Gold (stabilisering af borehul, 

0,1%), Soda Ash (pH-booster, 0,1%).  

Under arbejdet er der risiko for at boremudder, som består af borevæske og udborede materialer, presses op gen-

nem sprækker eller gennem svaghedszoner i selve jordlaget til overfladen. I daglig tale omtales sådan et uheld som et 

”blowout”. Sker et blowout på land, vil der sive boremudder ud på jordoverfladen, hvorfra den kan opsamles og køres 

væk. Sker udslippet i et vandløb, vil boremudderen, afhængigt af det aktuelle flow i vandløbet, enten blive liggende 

på vandløbets bund eller blive opslæmmet i vandfasen og ført nedstrøms. Hvor boremudder bliver liggende i områ-

der med ingen eller meget lille flow kan det inddæmmes og suges eller graves bort. Hvor stor andel, der henholdsvis 

opslæmmes og bliver liggende, afhænger således især af vandføring/strømhastighed i vandløbet.  

I mindre vandløb, som typologi 1-vandløbene Hove Å, Glarbjerg Bæk, Fåremølle Å, Møltrup Grøft, Holmgård Mose-

grøft, Falsig Bæk og de fem ikke-målsatte vandløb som er underboret, vil der, i tilfælde af blowout være mulighed for 

at fjerne udslippet, da boremudderen bliver liggende eller kun langsomt føres bort med strømmen. Erfaringer viser, at 

90-95% af det boremudder, som slipper ud i mindre vandløb, kan fjernes igen (Evida og Energinet, 2022). Påvirknin-

gen fra et eventuelt blowout i et mindre vandløb eller en grøft med lille eller ingen strømning vil derfor være lokal og 

kortvarig. Fisk, makrofytter, fytobenthos og bentiske invertebrater vil derfor ikke blive fysisk påvirket af en øget kon-

centration af suspenderet stof i vandfasen ligesom der ikke vil ske tildækning af makrofytter, fytobenthos og bentiske 

invertebrater i en grad, så tilstanden for kvalitetselementerne fisk, makrofytter, fytobenthos og bentiske invertebrater 

forringes eller målopfyldelsen forhindres. Additiver i boremudderen vil kunne påvirke kvalitetselementet nationalt spe-

cifikke stoffer og den kemiske tilstand. Da additiverne kun udgør en lille del (0,1 %) af borevæsken og da størstedelen 

af udslippet fjernes inden for kort tid, vurderes det at tilstanden for kvalitetselementet nationalt specifikke stoffer og 

den kemiske tilstand ligeledes ikke forringes og målopfyldelsen ikke forhindres. Det vurderes på denne baggrund 

også, at et blowout ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse for målsatte vandområder nedstrøms for 

de mindre vandløb.  

I Glarbjerg Bæk, Fåremølle Å og Falsig Bæk er der dårlig økologisk tilstand på baggrund af kvalitetselementet fisk. Hvis 

et målsat vandløb allerede er i dårlig tilstand på et kvalitetselement, udgør enhver forringelse af dette element en for-

ringelse af tilstanden i vandområdet. En enkeltstående og kortvarig hændelse med tilførsel af bentonit, som hurtigt 

fjernes igen (inden for få timer), vil ikke kunne påvirke fiskebestanden i vandområdet. På denne baggrund vurderes et 

eventuelt blowout til et af de tre vandløb ikke at udgøre en forringelse af tilstanden for kvalitetselementet fisk i Glar-

bjerg Bæk, Fåremølle Å og Falsig Bæk.  
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Ved gennemførsel af underboring af Glarbjerg Bæk den 21. august 2019 skete der et uheld med udsivning af bore-

mudder. Uheldet blev håndteret i overensstemmelse med miljøberedskabsplanen og efter aftale med Lemvig Kom-

mune. Boremudder med bentonit havde spredt sig 25 m nedstrøms underboringen. Det blev aftalt mellem kommu-

nen og entreprenøren, at bentonit i vandløbet skulle renses op med slamsuger, så åen blev bragt tilbage til tilstanden 

før miljøuheldet. Fotodokumentation er efterfølgende fremsendt til kommunen (se Figur 9.2), og oprensningen er 

godkendt af kommunen. Det faktiske blowout i Glarbjerg Bæk vurderes at have medført den påvirkning som teoretisk 

er beskrevet ovenfor for Glarbjerg Bæk, Fåremølle Å og Falsig Bæk. Det faktiske blowout vurderes derfor ikke at have 

medført en forringelse af tilstanden for kvalitetselement fisk. 

Der skete ikke blowout i øvrige vandløb.  

 

  

Figur 9.2: Billeder af Glarbjerg Bæk efter oprensning af boremudder fra blowout, som skete den 21. august 2019. 

For typologi 2-vandløbene Flynder Å, Dride Å, Hestbæk, Ørbæk og Storå (typologi 3) vil et udslip af boremudder blive 

opslæmmet i vandet på grund af den store vandføring. Det vurderes nedenfor, hvordan vandløbet potentielt kan blive 

påvirket med finkornet materiale, som kan gøre, at sigtbarheden i vandet midlertidigt kan falde. Der er desuden fore-

taget en vurdering af påvirkningen af indholdsstoffer i additiverne til borevæsken.  

Udover vand er den største bestanddel af borevæsken bentonit, som er en naturligt forekommende lerart, der pri-

mært består af lermineralet montmorillonit. Montmorillonit består af aluminium, silicium, ilt og hydrogen, og der er 

således hverken kvælstof, fosfor eller organiske stoffer i bentonitten. Montmorillonit er en almindeligt forekommende 

bestanddel af dansk jordbund og sedimenter. Indholdet af iltforbrugende materiale i borevæsken kan derfor kun 

komme fra additiver. Additiverne udgør dog samlet kun ca. 0,3% af borevæsken, og organiske komponenter indgår 

kun som en lille del af selve additivet. Ved et blowout til Flynder Å, Dride Å, Hestbæk, Ørbæk eller Storå vil borevæ-

skens indhold af iltforbrugende materiale øjeblikkeligt blive fortyndet. Boremudderens indhold af organisk materiale 

og næringsstoffer fra gennemborede aflejringer kan ikke forudsiges, da sådanne lag kan være små og lokale. Det vur-

deres, at et evt. organisk indhold fra gennemborede aflejringer vil være lavt. Det vurderes yderligere, at et blowout 
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ikke vil påvirke iltindholdet i vandløbet og dermed ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse for målsatte 

vandområder eller nedstrøms beliggende vandområder. 

I projektet blev også anvendt en bentonitblanding (Cebo Conduct Gel 1.3 eller 1.5) til injicering i kablernes føringsrør 

for afledning af varme fra kablerne. Denne bentonitblanding ligger således inde i føringsrøret, og der er derfor ikke 

risiko for, at der kan ske blowouts med blandingen. Denne blanding kan i mindre omfang komme i kontakt med den 

omkringliggende jord i underboringens start- og sluthuller som følge af spild, men ikke med overfladevand, og der 

foretages derfor ikke yderligere vurdering af produktet i dette kapitel. 

Mængden af boremudder, som undslipper ved et blowout, kan ikke afgøres på forhånd. Mængden afhænger bl.a. af 

den lokale geologi, terrænforskelle, af boringens diameter og længde samt det nødvendige tryk på borevæsken. I 

Energinets tidligere projekter er der observeret udsivning af boremudder ved blowouts mellem få liter og op til 20 m3, 

hvor de største blowouts er sket ved underboringer til etablering af Baltic Pipe gasledningen, hvis diameter er på ca. 

en meter imod ca. 35 cm i nærværende projekt. Baseret på disse tidligere tilfælde under sammenlignelige geologiske 

og terrænmæssige forhold, er der i det følgende regnet med et blowout på 5 m3 for lange underboringer, hvor det 

forbrugte volumen ligger over 5 m3, mens der for de kortere underboringer er beregnet et maksimalt volumen bereg-

net på baggrund af boringens diameter og underboringens længde.  

Den anvendte borevæske består af 2,5-3 % bentonit, hvilket svarer til en koncentration af suspenderet stof (bentonit) 

på 65-78 kg/m3, idet densiteten af bentonitten er 2,6 kg/l (Halliburton, 2022). For blandingen med 3 % bentonit bliver 

den samlede mængde bentonit, som tilføres vandløbet som vist i Tabel 9.12. 

Tabel 9.12 Beregnet volumen boremudder (hvis mindre end 5 m3) på baggrund af underboringens længde og diameter, samt tilført 

mængde suspenderet stof ved et potentielt blowout i et mellemstort vandløb. 

Vandløb Volumen boremudder (m3) Samlet mængde suspenderet 

stof (kg) 

Hove Å (o7035) 4,3 335 

Glarbjerg Bæk (o6948_a) 5 390 

Fåremølle Å (rin_1.4_00361) 3,8 296 

Møltrup Grøft (o6834) 5 390 

Flynder Å/Bækmarksbro Å (o8814_a) 4,3 335 

Dride Å (o8814a) 5 390 

Holmgård Mosegrøft (o9486) 3,6 281 

Hestbæk -Riskjær Bæk (o8794_d) 5 390 

Falsig Bæk (o6708_x) 5 390 

Ørbæk (o8762_x) 5 390 

Storå (o10549) 5 390 

 

9.4.2.1.1 Potentiel påvirkning med suspenderet stof i et mellemstort vandløb, typologi RW2 

Ved et blowout til et mellemstort vandløb, som i dette projekt er Flynder Å, Dride Å, Hestbæk og Ørbæk, vil største-

delen af boremudderen blive opblandet i vandsøjlen, afhængig af vandføring og turbulens osv. Dette betyder en mid-

lertidig stigning i koncentrationen af suspenderet stof i vandløbet, stammende fra boremudderen. Da boremudderen 

siver ud gennem sprækker i vandløbsbunden, vil der ikke ske en ophvirvling af vandløbssediment. Den suspenderede 
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boremudder vil føres med strømmen og sedimentere længere nedstrøms på steder, hvor strømningshastigheden er 

meget lav. Disse steder kan der ske overlejring af planter og bundlevende dyr samt en forøgelse af mængden af ler-

partikler i bundsubstratet.  

Da Flynder Å, Dride Å, Hestbæk og Ørbæk ligger i samme geologiske område som Storå, vurderes det, at koncentra-

tionerne af suspenderet stof i disse vandløb er sammenlignelige med koncentrationerne af suspenderet stof i Storå (jf. 

afsnit 9.4.2.1.2). Bentonit er en naturligt forekommende lerart med en kornstørrelse, som kan sidestilles med finkornet 

sediment i vandløbet. På denne baggrund vurderes det, at en enkeltstående og kortvarig tilførsel af bentonit på op til 

390 kg til de fire vandløb ligger indenfor den naturlige variation af stoftransporten i vandløbene og kan sammenlignes 

med en øget stoftransport ved afstrømning under regn. 

Kvalitetselementet fisk 

I tilfælde af et blowout til et mellemstort vandløb vil det ikke være muligt at inddæmme og fjerne udslippet på grund 

af de store vandmængder, der ville skulle tilbageholdes eller overpumpes. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at ved et 

blowout til et mellemstort vandløb, vil størstedelen af boremudderen hurtigt opslæmmes og transporteres nedstrøms 

i det strømmende vand. Herefter vil den aflejres i tynde lag i områder af vandløbet, hvor strømningshastigheden er 

meget lav. Det er f.eks. langs brinker og i områder med stillestående vand. Synlige aflejringer vil herefter kunne fjer-

nes, mens resten af boremudderen vil blive ført nedstrøms til vandområder som søer eller fjorde med relativt stillestå-

ende vand. Allerede efter kort tid viser erfaringen, at der kun er få synlige spor af blowoutet i vandløbet på blowout-

lokaliteten (Energinet, 2022).  

Gydebanker består af grus og er altid beliggende på steder i vandløb med gode faldforhold og høj strøm, hvor der i 

mindre grad sker sedimentering. Gydegrusets sammensætning er således ret ens i vandløbene pga. faldet i vandlø-

bene dvs. bundens hældning. Gydebankens funktionalitet er betinget af, at gydebanken (gruset) gennemstrømmes 

med iltrigt vand, så æggene ikke kvæles. En vedvarende, stor sedimenttransport kan betyde, at gydebanker sander til. 

Dette projekt kan, i tilfælde af et uheld i form af blowout, medføre én, kortvarig passage af vand opblandet med bo-

remudder. Enkelte partikler af suspenderet stof kan midlertidigt sedimentere på eventuelle gydebanker, men ikke i en 

grad eller af en varighed, som kan påvirke gyde- og ynglesuccesen for fisk i vandløbet.  

De fire vandløb er alle mellem 2,5 og 5,5 meter brede og vil derfor skulle tilstandsvurderes med fiskeindekset DFFVø, 

som baserer sig på antallet af ørred- og lakseyngel. Der er fundet ørred og bæklampret i alle fire vandløb og desuden 

laks i Ørbæk, men ikke gydebanker for laks. Fiskearterne i vandløbet samt deres æg og larver, er tilvænnet materiale-

transport som følge af variationerne i vandføring og den udbredte sandvandring, der kan forekomme i vandløbene. Et 

eventuelt uheld med blowout, med tilførsel af suspenderet stof, vil desuden være en enkeltstående og kortvarig hæn-

delse, som ikke kan påvirke bestanden i vandområdet og det vurderes på denne baggrund, at et eventuelt blowout til 

Flynder Å, Dride Å, Hestbæk eller Ørbæk ikke vil kunne betyde en forringelse af tilstanden for kvalitetselementet fisk, 

eller forhindre målopfyldelsen for kvalitetselementet.  

I Dride Å, Hestbæk og Ørbæk er der dårlig økologisk tilstand på baggrund af kvalitetselementet fisk. Hvis et målsat 

vandløb allerede er i dårlig tilstand på et kvalitetselement, udgør enhver forringelse af dette element en forringelse af 

tilstanden i vandområdet. En enkeltstående og kortvarig hændelse med passage af en puls af bentonit kan ikke på-

virke bestanden i vandområdet. På denne baggrund vurderes et eventuelt blowout ikke at udgøre en forringelse af 

tilstanden for kvalitetselementet fisk i Dride Å, Hestbæk -Riskjær Bæk og Ørbæk.  

Kvalitetselementet bentiske invertebrater 

Et eventuelt blowout til Flynder Å, Dride Å, Hestbæk eller Ørbæk ville kunne påvirke bundlevende smådyr ved at øge 

driften af mobile arter, såsom ferskvandstanglopper, biller, døgnfluelarver og slørvinger. Disse arter vil formentlig søge 

nedstrøms, mens andre immobile arter risikerer at gå til lokalt, hvor der sker aflejringer. Hovedparten af de positive 
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indikatorarter, der er med til at bestemme den nuværende tilstand i vandløbene, er dog mobile og findes desuden 

også opstrøms krydsningerne. En påvirkning vil derfor kun medføre en lokal og midlertidig forringelse af levevilkårene 

for vandløbets smådyr, da disse vil kunne indvandre til arealerne efter aflejringen. Det vurderes derfor, at et eventuelt 

blowout ikke vil kunne betyde en forringelse af tilstanden for kvalitetselementet bentiske invertebrater, eller at forhin-

dre målopfyldelsen for kvalitetselementet.  

Kvalitetselementet makrofytter 

For makrofytters vedkommende vurderes det, at de positive arter, der trækker tilstanden op, ikke vil blive påvirket af 

et blowout, da en stor del af disse planter findes over vandspejlet, hvorved de ikke vil blive udsat for aflejret materiale 

eller nedsatte lysforhold. Et eventuelt blowout til Flynder Å, Dride Å, Hestbæk eller Ørbæk vurderes således ikke at 

kunne medføre en forringelse af tilstanden for kvalitetselementet makrofytter eller at forhindre målopfyldelsen for 

dette kvalitetselement.  

Kvalitetselementet fytobenthos 

Tilstanden af fytobenthos er ukendt i alle fire vandløb. Det vurderes dog, at en kortvarig nedsat lystilgængelighed, 

som følge at et blowout, vil være uden betydning for algernes tilstand eller artssammensætningen. Helt lokalt vil en 

sedimentation på kiselalger kunne have en betydning, men på de stenstryg, hvor tilstanden bestemmes, vil strømha-

stigheden formentlig være så høj, at sedimentationen vil være begrænset (den vil ske i de mere rolige dele af vandlø-

bet, hvor der i forvejen er mere blød bund). Det vurderes derfor, at et eventuelt blowout ikke vil kunne betyde en for-

ringelse af tilstanden for kvalitetselementet fytobenthos, eller forhindre målopfyldelsen for kvalitetselementet. 

Underboring af vandløbene blev udført i 2019 uden at der skete blowout til et mellemstort vandløb. Der skete dermed 

reelt ingen påvirkning af disse fire vandløb som følge af tilførsel af boremudder.  

9.4.2.1.2 Potentiel påvirkning med suspenderet stof i Storå, typologi RW3 

Koncentrationen af suspenderet stof i Storå ved Bur Bro (St. 22000057) blev i 2019 målt til at ligge i intervallet 2-17 

mg/l med et gennemsnit på 6,6 mg/l (Overfladevandsdatabasen, 2022). Ved en vandføring på 8,7 m3/s vil der således 

være en gennemsnitlig transport af suspenderet stof på knap 5 tons i døgnet. En enkeltstående og kortvarig tilførsel 

af bentonit på 390 kg ligger derfor inden for den naturlige variation i koncentrationen af suspenderet stof i Storå og 

kan sammenlignes med en øget stoftransport ved afstrømning under regn. På grund af Storås størrelse og store 

vandføring vurderes det, at størstedelen af bentonitten vil føres med strømmen via nedstrøms vandområder, hvorefter 

det ender og sedimenterer i Nissum Fjord. I forbindelse med et evt. blowout vil boremudderen sive ud gennem 

sprækker i vandløbsbunden, og der vil derfor ikke ske en ophvirvling af vandløbssediment.  

Kvalitetselementet fisk 

Da den fysiske påvirkning af Storå vil være kortvarig og begrænset til steder med lav strømhastighed, vurderes det, at 

påvirkningen ikke vil ændre de fysiske forhold mærkbart. For fiskebestanden på strækningen vurderes det kun at være 

de stationære fisk knyttet til bunden, der vil kunne blive påvirket. De andre arter vil kunne flytte sig fra sedimentfanen 

og dermed undgå potentielle påvirkninger. Af stationære fisk vurderes det kun at være bæklampret, der har livssta-

dier, der er stationært bundet til deres lokalitet. Bæklamprets larvestadie, er gennem en længere årrække knyttet til 

substratet, hvor de lever i sandet/mudderbund. En påvirkning af sedimentet i form af tilførsel af finkornet sediment, 

hvor der, teoretisk set, kan leve lampret-larver vurderes ikke at påvirke disse i betydende omfang, da larverne i forve-

jen er tilpasset et miljø med skiftende sedimentation og iltkoncentrationer.  

Tilstanden af kvalitetselementet fisk vurderes i så stort et vandløb som Storå ved hjælp af indekset DFFVa, der bereg-

nes ud fra arternes tilstedeværelse og antal. Der vurderes ikke at være risiko for et fald i indeksværdierne, som følge af 

et eventuelt blowout, idet en enkeltstående og forbigående hændelse med passage af en puls af bentonit ikke kan 
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påvirke bestanden i vandområdet. På denne baggrund vurderes et eventuelt blowout ikke at kunne betyde en forrin-

gelse af tilstanden for kvalitetselementet fisk eller at forhindre målopfyldelsen for kvalitetselementet.  

Kvalitetselementet bentiske invertebrater  

Et eventuelt blowout til Storå ville kunne påvirke bundlevende smådyr ved at øge driften af mobile arter, som er med 

til at sikre den nuværende høje økologiske tilstand for smådyrsfaunaen. En del af disse dyr vil sandsynligvis søge ned-

strøms ved et blowout, mens andre immobile arter, der ikke kan flytte sig fra sedimentfanen, forventes at blive nega-

tivt påvirket helt lokalt, hvor der sker aflejringer. Påvirkningen vil dog kun medføre en lokal og midlertidig forringelse 

af levevilkårene for vandløbets smådyr, da disse vil kunne genindvandre til arealerne, når sedimentfanen er væk, og i 

øvrigt også må forventes at være tilpasset et miljø med varierende forhold. Det vurderes derfor, at et eventuelt blow-

out ikke vil kunne betyde en forringelse af tilstanden for kvalitetselementet bentiske invertebrater eller at forhindre 

målopfyldelsen for kvalitetselementet.  

Kvalitetselementet makrofytter 

Et eventuelt blowout til Storå vurderes ligeledes ikke at kunne påvirke undervandsplanter (makrofytter) i vandløbet, da 

en forringelse af vandets klarhed vil være kortvarig, idet boremudderen driver nedstrøms og bliver fortyndet i vandlø-

bet. Et eventuelt blowout vil ikke hindre fortsat vækst efterfølgende, Det vurderes derfor, at et eventuelt blowout ikke 

vil kunne betyde en forringelse af tilstanden for kvalitetselementet makrofytter, eller at forhindre målopfyldelsen for 

kvalitetselementet. 

Kvalitetselementet fytobenthos 

Tilstanden for fytobenthos er ukendt på strækningen. Et blowout vil, teoretisk set, kunne medføre en aflejring af mate-

riale på planter og sten og dermed på de bundfæstede alger, der lever her. Der er dog i forvejen stor materialetrans-

port og dermed aflejringer i Storå. Et kortvarigt blowout vurderes således ikke at kunne ændre disse forhold mærk-

bart. Det vurderes derfor, at et eventuelt blowout ikke vil kunne betyde en forringelse af tilstanden for kvalitetselemen-

tet fytobenthos eller forhindre målopfyldelsen for kvalitetselementet. 

Ved underboring af Storå den 26. juni 2019 skete et uheld med lækage af boremudder i en mose 25 m nord for Storå. 

Der skete ikke udslip af boremudder til Storå. Uheldet blev håndteret og oprenset i overensstemmelse med miljøbe-

redskabsplanen og efter aftale med Holstebro Kommune, og oprensningen er godkendt af kommunen. Der skete 

dermed reelt ingen påvirkning af vandløbet som følge af tilførsel af boremudder.  

9.4.2.1.3 Potentiel påvirkning med suspenderet stof i nedstrøms vandområder 

I tilfælde af et blowout til et mellemstort eller stort vandløb vil en del af boremudderen blive transporteret med strøm-

men gennem nedstrøms vandområder for til sidst at ende i Nissum Fjord, hvor vandet er mere stillestående og bento-

nitten kan sedimentere. I de nedstrøms beliggende vandløbsstrækninger vil påvirkningen være som beskrevet oven-

for, dvs. inden for den naturlige variation af suspenderet stof i vandløbet. Af Tabel 9.13 fremgår de nedstrøms belig-

gende vandområder, tilstanden for deres kvalitetselementer samt vurdering af risiko for tilstandsforringelse og hin-

dring af målopfyldelse for hvert vandområde og deres biologiske kvalitetselementer. 

Tabel 9.13: De nedstrøms beliggende vandområder, tilstanden for deres kvalitetselementer samt vurdering af risiko for tilstandsforrin-

gelse og hindring af målopfyldelse for hvert vandområde og deres biologiske kvalitetselementer. 

Vandområde Makrofytter Forringe?/ 

Forhindre? 

Fyto-

benthos 

Forringe?/ 

Forhindre? 

Bentiske  

invertebrater 

Forringe?/ 

Forhindre? 

Fisk Forringe?/ 

Forhindre? 

Hove Å  

(o8849) 

Ukendt Nej / Nej Ukendt Nej / Nej Moderat Nej / Nej Dårlig Nej / Nej 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10414604 

Udarbejdet af:  BJSC, MAC, RTRO, BRE m.fl. Kontrolleret af: LRM Godkendt af: 

MXJ 
180/253 

Vandområde Makrofytter Forringe?/ 

Forhindre? 

Fyto-

benthos 

Forringe?/ 

Forhindre? 

Bentiske  

invertebrater 

Forringe?/ 

Forhindre? 

Fisk Forringe?/ 

Forhindre? 

Vestersø Landkanal 

(o3155) 

Ukendt Nej / Nej Ukendt Nej / Nej Godt potentiale Nej / Nej Ukendt Nej / Nej 

Fåremølle Å 

(o8800_b) 

Ukendt Nej / Nej Ukendt Nej / Nej Moderat Nej / Nej Dårlig Nej / Nej 

Fåremølle Å 

(o8800_a) 

Ukendt Nej / Nej Ukendt Nej / Nej Moderat Nej / Nej Ukendt Nej / Nej 

Flynder Å  

(o9030) 

God Nej / Nej Moderat Nej / Nej God Nej / Nej Moderat Nej / Nej 

Flynder Å  

(o9029) 

Ringe Nej / Nej Ukendt Nej / Nej Moderat Nej / Nej Ringe Nej / Nej 

Flynder Å  

(o9031) 

God Nej / Nej God Nej / Nej God Nej / Nej God Nej / Nej 

Damhus Å  

(o8794_a) 

Ukendt Nej / Nej Ukendt Nej / Nej God Nej / Nej Moderat Nej / Nej 

Damhus Å  

(o8794_c) 

Ukendt Nej / Nej Ukendt Nej / Nej God Nej / Nej Ukendt Nej / Nej 

Bur Møllebæk 

(o8760) 

God Nej / Nej Ukendt Nej / Nej God Nej / Nej Dårlig Nej / Nej 

Storå 

(o10549a) 

Moderat Nej / Nej Ukendt Nej / Nej Høj Nej / Nej Ukendt Nej / Nej 

I de nedstrøms vandløb Hove Å (o8849), Fåremølle Å (o8800_b) og Bur Møllebæk (o8760) er der dårlig økologisk til-

stand på baggrund af kvalitetselementet fisk. Hvis et målsat vandløb allerede er i dårlig tilstand på et kvalitetselement, 

udgør enhver forringelse af dette element en forringelse af tilstanden i vandområdet. En enkeltstående og kortvarig 

hændelse med passage af suspenderet stof vil ikke udgøre en forringelse af tilstanden for kvalitetselementet fisk i 

Hove Å (o8849), Fåremølle Å (o8800_b) og Bur Møllebæk (o8760).  

I Tang Sø og Indfjorden, som ligger nedstrøms Flynder Å, er vandet mere stillestående, så bentonitten kan sedimen-

tere og dermed kan den også fjernes, hvis der skulle opstå synlige aflejringer i søerne. Det vurderes desuden, at en 

enkeltstående og kortvarig tilførsel af bentonit på op til 390 kg ligger inden for den naturlige stoftransport til søerne, 

og at et eventuelt blowout til et vandløb opstrøms for Tang Sø og Indfjorden ikke vil kunne betyde en forringelse af 

den samlede økologiske tilstand eller forhindre målopfyldelse for søerne. 

Den naturlige stoftransport til Nissum Fjord er meget stor, og alene fra Storå modtager fjorden, på baggrund af den 

gennemsnitlige koncentration af suspenderet stof på 6,6 mg/l, omkring 5 tons suspenderet stof i døgnet. Et blowout 

vil betyde en enkeltstående tilførsel af op til 390 kg bentonit. Det vil betyde én enkelt dag med en tilførsel af suspen-

deret stof, der ligger ca. 8 % over den gennemsnitlige daglige tilførsel af suspenderet stof til fjorden. Til sammenlig-

ning er tilførslen af suspenderet stof til Nissum Fjord ved den maksimalt målte koncentration af naturligt suspenderet 

stof på 17 mg/l, en forøgelse på 260 % i forhold til den gennemsnitlige daglige tilførsel. Da bentonit er en naturligt 

forekommende lerart med en kornstørrelse, som kan sidestilles med finkornet sediment i vandløbet, vurderes det der-

for, at et eventuelt blowout til et vandløb opstrøms for Nissum Fjord ikke vil kunne betyde en forringelse af det sam-

lede økologiske potentiale eller forhindre målopfyldelsen for fjorden. 
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På baggrund af ovenstående vurderes det ligeledes at tilførslen af suspenderet stof fra et blowout via vandløbene til 

Nissum Fjord ikke vil være til hinder for eller forsinke opnåelse af god miljøtilstand for havstrategiens deskriptorer. 

Underboringerne blev udført i 2019 uden, at der skete blowout til mellemstore eller store vandløb. Der skete et enkelt 

blowout til det lille vandløb Glarbjerg Bæk, men udslippet blev hurtigt fjernet, og der skete dermed ingen påvirkning 

af nedstrøms beliggende vandområder som følge af tilførsel af boremudder.  

9.4.2.1.4 Potentiel påvirkning med miljøfarlige forurenende stoffer 

Ved et eventuelt blowout til et vandløb kan vandløbet og eventuelt nedstrøms vandområder blive påvirket med miljø-

farlige forurenende stoffer i additiverne og bentonitten. Miljøfarlige forurenende stoffer kan skade vandlevende orga-

nismer, hvis den resulterende koncentration i vandområdet kommer over miljøkvalitetskravene for nationalt fastsatte 

stoffer og EU fastsatte stoffer (BEK nr 1625 af 19/12/2017).  

Den kemiske tilstand i alle vandområderne, der potentielt kan påvirkes, er ukendt, på nær i de nedstrøms vandområ-

der Tang Sø, hvor tilstanden er ikke-god pga. kviksølv i sedimentet, Damhus Å (o8794_c), hvor tilstanden er ikke-god 

pga. antracen og nonylphenoler i sediment og kviksølv i biota, Nissum Fjord, mellem hvor tilstanden er god og i Nis-

sum Fjord, Felsted Kog, hvor tilstanden er ikke-god pga. BDE i biota. Tilstanden for nationalt specifikke stoffer er ikke-

god i Tang Sø pga. methylnaphthalener og vanadium i sediment og i Damhus Å (o8794_c), hvor tilstanden er ikke-

god pga. barium i vand, mens den er ukendt i alle andre vandområder, som potentielt kan påvirkes af et eventuelt 

blowout. Der skal derfor jf. vejledning til indsatsbekendtgørelsen (Miljøstyrelsen, 2017) foretages en betydelighedsvur-

dering af de miljøfarlige forurenende stoffer, som potentielt kan tilføres vandområderne ved et blowout. Betydelig-

hedsvurderingen er foretaget i det følgende på det datagrundlag, som er tilgængeligt i DHIs rapport ”Risikovurdering 

af boremudderprodukter” (DHI A/S, 2021). 

Til udførelsen af de styrede underboringer blev der anvendt en blanding bestående af vand (97%), Tunnel Gel Plus 

(bentonitblanding, 2,5-3%), Pac L (viskositetsmiddel, 0,1%), Ez-Mud Gold (stabilisering af borehul, 0,1%), Soda Ash 

(pH-booster, 0,1%). DHI har for Energinet risikovurderet en række boremudderprodukter i forhold til, om de vil kunne 

udgøre en fare for jord, grundvand eller overfladevand i tilfælde af et blowout (DHI A/S, 2021). For alle produkterne er 

der i rapporten vurderet på de enkelte produkters indhold af organiske stoffer og disses effekter på jord, grundvand 

og levende organismer i overfladevand. Da den præcise formulering af det enkelte produkt er en produkthemmelig-

hed, er de enkelte komponenter bortcensureret i Energinets udgave af rapporten, hvorfor der her kun kan anføres 

DHIs vurdering af stoffernes potentielle effekter på jord, grundvand og overfladevand. De væsentligste uorganiske 

stoffer, der anvendes i borevæske, er bentonit og natrium carbonat, som begge vurderes, som ikke kritiske for miljøet. 

For at vurdere produkternes indhold af uorganiske urenheder, primært i form af tungmetaller, er der for nogle af pro-

dukterne foretaget udvaskningstests, hvor eluatet er analyseret for tungmetaller, mens der for de resterende produk-

ter er vurderet på producentens oplysninger om produktets indhold af tungmetaller. (DHI A/S, 2021). Alle de fire pro-

dukter, som blev anvendt i dette projekt, indgår i DHIs risikovurdering, og de er alle anvendt indenfor koncentrations-

intervallerne angivet i DHIs rapport og efter sammen metode som angivet. 

Tunnel Gel Plus fra Haliburton er en specialfremstillet færdigblanding til boremudder, som ifølge forskriften doseres i 

op til 3% af den færdige borevæske. Blandingen indeholder fire organiske stoffer, som alle af DHI vurderes til ikke at 

være kritiske for jord, grundvand og overfladevand. Der er desuden foretaget en udvaskningstest med produktet og 

eluatet er analyseret for en lang række metaller (Al, Sb, As, Ba, Pb, B, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Mn, Mo, Ni, Tl, Sn, V og Zn). 

Koncentrationen af metaller var i alle tilfælde under miljøkvalitetskravet, og DHI vurderer samlet set at produktet ikke 

udgør en risiko for miljøet ved kontakt til jord, grundvand og overfladevand (DHI A/S, 2021). Da det tidligere er fun-

det, at bentonit kan indeholde store mængder af barium har producenten har fået lavet en glødeprøve af rå-leren, 

som viser et barium-indhold på 600-700 mg/kg, hvilket viser, at indholdet af barium i bentonitten er naturligt 
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forekommende og ikke tilsat. Det fremhæves i den forbindelse, at udvaskningstesten i (DHI A/S, 2021) viste, at barium-

koncentrationen i eluatet var under miljøkvalitetskravet. 

Pac L fra Haliburton er et viskositetsmiddel, som tilsættes for at kontrollere, hvor flydende boremudderen skal være. 

Produktet doseres i op til 0,1% af den færdige blanding. Blandingen indeholder to organiske stoffer, som begge vur-

deres til ikke at være kritiske for jord, grundvand og overfladevand. Der er foretaget en udvaskningstest med produk-

tet, hvor doseringen af produktet var ca. 10 gange højere end den aktuelle dosering, og eluatet er analyseret for en 

lang række metaller (Al, Sb, As, Ba, Pb, B, Cd, Cr, Cu, Co, Hg, Mn, Mo, Ni, Tl, Sn, V og Zn). Hvis der tages højde for 

den reelle laveres dosering, vurderer DHI at koncentrationen for alle metallerne var under miljøkvalitetskravet, og DHI 

vurderer samlet set at produktet ikke udgør en risikofor miljøet med kontakt til jord, grundvand og overfladevand (DHI 

A/S, 2021).  

Soda Ash fra Haliburton er en pH booster, som øger pH-værdien i borevæsken og giver maksimal udnyttelse af ben-

tonittens viskositet. I DHIs rapport er det vurderet at Soda Ash ikke udgør en risiko for miljøet ved kontakt med over-

fladevand, på baggrund af et beregnet indhold af metaller under miljøkvalitetskravet og fordi den primære kompo-

nent natrium karbonat er et naturligt forekommende stof, som ikke er problematisk i forhold til overfladevand. 

Produktet Ez-Mud Gold indeholder ifølge DHI (DHI A/S, 2021) monomeren akrylamid, som indgår i en polymer i pro-

duktet. Akrylamid er et vandopløseligt, let bionedbrydeligt stof (ECHA, 2022), som ikke er bioakkumulerbart. Der fin-

des ikke et miljøkvalitetskrav for akrylamid, men en PNEC (Predicted No-Effect Concentration) på 32 µg/l og en kort-

tids-PNEC på 320 µg/l (DHI A/S, 2021). En PNEC-værdi er den koncentration af et stof, hvorved der ikke vurderes at 

være effekter på vandlevende organismer, og som kan anvendes, hvis der ikke er fastsat et miljøkvalitetskrav til stoffet. 

Korttids-PNEC er et miljøkvalitetskriterie baseret på korttids økotoksikologiske tests, som skal beskytte vandlevende 

organismer mod effekter fra kortvarige udledninger (op til 24 timer) med en høj koncentration. PNEC og Korttids-

PNEC er fastsat på baggrund af en 72 timers test med alger (EC50 = 32 mg/l) og anvendelse af en sikkerhedsfaktor på 

hhv. 1000 og 100, hvilket er de mest konservative sikkerhedsfaktorer. 

DHI estimerer konservativt koncentrationen af akrylamid i borevæsken til 1.425 µg/l, og da boremudderen ved et 

blowout vil være en blanding af borevæske og udboret materiale, vil denne koncentration reelt være lavere. 

Koncentrationen af akrylamid efter fuld opblanding med vandløbsvandet beregnes for en kontinuert udledning som: 

𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟ø𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙ø𝑏 =
𝐹𝑙𝑢𝑥

𝑉𝑎𝑛𝑑𝑓ø𝑟𝑖𝑛𝑔
 

Fluxen er mængden af akrylamid, som frigives til vandløbet pr. sekund. Koncentrationen af akrylamid i de mellemstore 

og store vandløb efter fuld opblanding er vist i Tabel 9.14. Da et blowout med boremudder ikke vil være en kontinuert 

udledning, som ovenstående beregning er gældende for, vil koncentrationen af akrylamid i vandløbene (Tabel 9.14) 

kun være så høj lige når udslippet af boremudder sker. Når udslippet er stoppet, vil indholdet af akrylamid hurtigt for-

tyndes, og koncentrationen falder igen. 

For Storå er den beregnede koncentration i vandløbet et godt stykke under PNEC, og dermed vil et eventuelt blowout 

ikke påvirke den kemiske tilstand eller tilstanden for nationalt fastsatte stoffer i Storå.  
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Tabel 9.14 Den beregnede koncentration af akrylamid efter fuld opblanding af et potentielt blowout i de fem målsatte vandløb, som 

krydses. 

Vandløb Flux (g/s) Akrylamid (µg/l) 

Flynder Å/Bækmarksbro Å (o8814_a) 0,10 168 

Dride Å (o8814a) 0,12 625 

Hestbæk -Riskjær Bæk (o8794_d) 0,12 492 

Ørbæk (o8762_x) 0,12 6.597 

Storå (o10549) 0,12 13,7 

For Flynder Å, Dride Å, Hestbæk og Ørbæk ville et eventuelt blowout forårsage en puls af vand med en koncentration 

af akrylamid i vandløbet over både PNEC og for alle undtagen Flynder Å også over korttids-PNEC. De økotoksikologi-

ske tests, som PNEC-værdierne er baseret på, har en varighed på 24-96 timer, hvor organismerne eksponeres for en 

konstant koncentration af stoffet under kontrollerede laboratorieforhold. Et eventuelt blowout ville være en enkeltstå-

ende og kortvarig hændelse, hvor der ville ske en meget hurtig yderligere fortynding i vandløbet, således at ekspone-

ringen for de potentielt høje koncentrationer reelt vil være meget kortere (få minutter), end den eksponeringstid, som 

PNEC-værdien skal beskytte imod (24 timer). På baggrund af ovenstående meget konservative betragtninger vurde-

res det at et eventuelt blowout, ikke kan betyde en påvirkning af bestanden i vandområdet. Et eventuelt blowout, vil 

være en enkeltstående hændelse, og da akrylamid er let bionedbrydeligt og ikke bioakkumulerbart, vil det ikke opho-

bes i sedimentet eller opkoncentreres i vandløbet. 

Da DHIs rapport ikke angiver koncentrationen af nogen af de miljøfarlige forurenende stoffer i eluatet eller borevæ-

sken, (på nær for akrylamid i Ez-Mud Gold, som er behandlet ovenfor) og den kemiske tilstand og tilstanden for nati-

onalt specifikke stoffer i alle vandområderne er ukendt på nær i Tang Sø, Damhus Å (o8784_c), Nissum Fjord, mellem 

og Nissum Fjord, Felsted Kog, kan der ikke beregnes en resulterende koncentration af nogen af de miljøfarlige forure-

nende stoffer i de enkelte vandområder. Det vurderes dog alligevel, at da et blowout i forbindelse med en underbo-

ring af et vandløb er en enkeltstående korttidsudledning (få timer), så vil en eventuel overskridelse af miljøkvalitetskra-

vet ligeledes være enkeltstående og kortvarig. Den potentielle stigning i koncentrationen vil hurtigt fortyndes, når den 

opslæmmede boremudder føres ned gennem vandområderne og der vil ikke ske en målbar forhøjelse af gennem-

snitskoncentrationen i det enkelte vandområde. Det vurderes derfor samlet set, at et eventuelt blowout med bore-

mudder med den nævnte formulering ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse for kvalitetselementet 

nationalt specifikke stoffer og kemisk tilstand i vandløbene der krydses af kabelanlægget eller i nedstrøms beliggende, 

vandområder. Tabel 9.15 viser for hvert vandområde, som direkte eller indirekte kan påvirkes af miljøfarlige forure-

nende stoffer, som frigives ved et eventuelt blowout. Endvidere viser tabellen den nuværende kemiske tilstand og til-

standen for kvalitetselementet nationalt specifikke stoffer og angiver vurderingen for hvert vandområder om tilstan-

den kan forringes eller målopfyldelsen forhindres. 

Tabel 9.15: Vandløb, som direkte eller indirekte kan påvirkes af miljøfarlige forurenende stoffer, som frigives ved et eventuelt blowout, 

samt angivelse af den nuværende kemiske tilstand og tilstanden for kvalitetselementet nationalt specifikke stoffer og en vurdering for 

hvert vandløb om tilstanden kan forringes eller målopfyldelsen forhindres. 

Vandløb Nationalt spe-

cifikke stoffer 

Forringes 

tilstand? 

Forhindres  

målopfyldelse? 

Kemisk 

tilstand 

Forringes 

tilstand? 

Forhindres  

målopfyldelse? 

Hove Å (o8849) Ukendt Nej Nej Ukendt  Nej Nej 

Vestersø Landkanal (o3155) Ukendt Nej Nej Ukendt  Nej Nej 

Nissum Bredning Ikke-god Nej Nej Ikke-god Nej Nej 
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Vandløb Nationalt spe-

cifikke stoffer 

Forringes 

tilstand? 

Forhindres  

målopfyldelse? 

Kemisk 

tilstand 

Forringes 

tilstand? 

Forhindres  

målopfyldelse? 

Fåremølle Å (o8800_b) Ukendt Nej Nej Ukendt  Nej Nej 

Fåremølle Å (o8800_a) Ukendt Nej Nej Ukendt  Nej Nej 

Flynder Å (o9030) Ukendt Nej Nej Ukendt  Nej Nej 

Tang Sø (444) Ikke-god Nej Nej Ikke-god Nej Nej 

Flynder Å (o9029) Ukendt Nej Nej Ukendt Nej Nej 

Indfjorden (432) Ukendt Nej Nej Ukendt Nej Nej 

Flynder Å (o9031) Ukendt Nej Nej Ukendt Nej Nej 

Damhus Å (o8794_a) Ukendt Nej Nej Ukendt Nej Nej 

Damhus Å (o8794_c) Ikke-god Nej Nej Ikke-god Nej Nej 

Bur Møllebæk (o8760) Ukendt Nej Nej Ukendt Nej Nej 

Storå (o10549a) Ukendt Nej Nej Ukendt Nej Nej 

Nissum Fjord, Felsted Kog (131) Ukendt Nej Nej Ikke-god Nej Nej 

Nissum Fjord, mellem (130) Ukendt Nej Nej Ikke-god Nej Nej 

Nissum Fjord, ydre (129) Ikke-god Nej Nej Ikke-god Nej Nej 

 

Underboringerne blev udført i 2019 uden at der skete blowout til mellemstore eller store vandløb. Der skete et enkelt 

blowout til det lille vandløb Glarbjerg Bæk, men udslippet blev hurtigt fjernet. Det kan således ikke udelukkes, at der 

har været en høj koncentration af akrylamid i vandløbet i perioden indtil udslippet blev fjernet, som kan have påvirket 

vandlevende organismer. Som beskrevet ovenfor vurderes det dog, at vandlevende organismer kan komme sig igen 

efter en pulsudledning, og hvis enkelte organismer skulle være gået til, vil andre kunne indvandre til området når ud-

slippet er fjernet. Derfor vurderes det, at udslippet af boremudder til Glarbjerg Bæk ikke har forringet tilstanden eller 

forhindret målopfyldelsen for vandløbet. Da udslippet blev fjernet, vurderes det ligeledes, at der ikke er sket en påvirk-

ning af nedstrøms beliggende vandområder som følge af tilførsel af boremudder fra udslippet til Glarbjerg Bæk, og at 

der heller ikke her er sket en forringelse af tilstanden for vandområderne eller målopfyldelsen er forhindret  

9.4.2.2 Blowout i sø 

Vandområde nr. 338 Noret blev underboret sammen med Normarkvej, en mose og en eng. Underboringen var knap 

200 meter lang, og søen lå centralt i underboringen, dvs. hvor underboringen var dybest og risikoen for blowout der-

for mindst. Søen blev underboret i den sydlige spids, hvor en markkanal løber til. Søen er på dette sted lavvandet og 

kun 10-15 meter bred. En eventuel lækage af boremudder, som bliver liggende på bunden af søen, ville derfor hurtigt 

kunne identificeres, inddæmmes og fjernes, således at påvirkningen elimineres. Boremudderens eventuelle indhold af 

organisk materiale vurderes at være så lavt, at det efter fjernelse ikke vil kunne påvirke iltforbruget i søen. 

Ved et eventuelt blowout til søen kan der desuden frigives en mindre del af boremudderens indhold af akrylamid til 

vandet, som potentielt kan påvirke vandlevende organismer kortvarigt. Ifølge (Jensen & Madsen, 2015) kan der i dan-

ske søer antages en initialfortynding af akrylamid på 10 gange, hvorved koncentrationen af stoffet lige omkring et 

eventuelt blowout vil være ca. 145 µg/L, hvilket er under korttids-PNEC. I praksis vil det være endnu lavere, da kon-

centrationen gælder for borevæsken og ikke for boremudderen. Koncentration vil hurtigt falde yderligere afhængig af 

vejrforhold og strømninger i søen, og nedbrydning, idet stoffet er let bionedbrydeligt (ECHA, 2022). Akrylamid ned-

brydes uden varme til ammoniak, og hvis det antages at al akrylamid med det samme vil nedbrydes til ammoniak, vil 

koncentrationen af ammoniak på 0,034 mg/l efter initialfortyndingen overstige en korttids-PNEC for fri ammoniak på 
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6,8 µg/l (US EPA, 2007). Det er dog ikke realistisk at al akrylamid omdannes til fri ammoniak med det samme. Påvirk-

ningen af søen ved et evt. blowout vurderes på denne baggrund ikke at ville medføre en forringelse af den samlede 

økologiske tilstand eller forhindre målopfyldelsen for vandområdet. 

Underboringen blev udført i 2019 uden at der skete blowout. Der skete dermed reelt ingen påvirkning af søen som 

følge af tilførsel af boremudder.  

9.4.3 Gennemgravning af vandløb 

Et enkelt målsat vandløb, Holmgård Mosegrøft (o6717), blev gennemgravet. Det gennemgravede vandløb er et lille 

vandløb (RW1) som på krydsningsstedet har karakter af en markgrøft.  

Det tager ca. 10 minutter at gennemgrave en grøft med gravekasse, men det kan vare længere, afhængig af grave-

dybden og eventuelle krav til ekstra dybde m.m. I den periode, hvor der gennemgraves, bliver vandet holdt tilbage 

med en bigbag med sand, som fungerer som prop. Ved gennemgravningen kan sand, silt eller andet finkornet mate-

riale, føres nedstrøms, hvor det hurtigt sedimenterer. Da vandføringen i vandløbet vurderes at være meget lav, vurde-

res alt opgravet sediment at sedimentere inden for kort afstand af gennemgravningslokaliteten (få hundrede meter). 

Ved gennemgang af ortofotos fra før og efter gennemgravningen af vandløbet kan der ikke ses forandringer ved 

vandløbet.  

Da opstemningen og gennemgravningen er kortvarig, vurderes det, at tilstanden for kvalitetselementerne fisk, makro-

fytter, fytobenthos og bentiske invertebrater ikke forringes og målopfyldelsen ikke forhindres. Det vurderes desuden, 

at da påvirkningen ved gennemgravning udelukkende er af fysisk karakter, vil kvalitetselementet nationalt specifikke 

stoffer og den kemiske tilstand ligeledes ikke forringes og målopfyldelsen ikke forhindres.    

Flodlampret er registreret med et enkelt individ på 16 cm, fanget i Holmgård Mosegrøft i august 2020 ca. 1,2 km ned-

strøms den nærmeste underboring. Sandsynligheden for at der skulle findes flodlampretlarver i sedimentet på kryds-

ningsstedet er meget lille, da Holmgård Mosegrøft er gennemgravet i den helt øvre del af vandløbet, hvor vandløbet 

har et helt lige/kanaliseret forløb med lavt fald, ligesom vandløbet er omgivet af dyrkede marker. Flodlampret fore-

trækker at gyde i større floder og åer (Møller & Carl, 2019). Der vurderes derfor ikke at være gydebanker for 

flodlampret ved vandløbskrydsningen.  

På baggrund af ovenstående vurderes det, at gennemgravning af Holmgård Mosegrøft ikke medfører en forringelse 

af den samlede økologiske tilstand eller forhindrer målopfyldelse for vandområdet. 

Sedimentationen af det opgravede materiale vurderes desuden ikke at kunne påvirke nedstrøms vandområder, og 

gennemgravningen vil ikke medføre forringelse af tilstanden af hvert enkelt kvalitetselement eller forhindre målopfyl-

delsen for Dride Å, som er det nedstrøms beliggende vandområde.  

 

9.5 Påvirkning i driftsfasen 

9.5.1 Regnvand på Station Engbjerg  

I henhold til tilladelsen meddelt af Lemvig Kommune af 3. december 2018 skal uforurenet tag- og overfladevand ned-

sives i et siveområde, som beplantes med græs. Ca. 10 meter vest for siveområdet ligger en mindre vandførende 

grøft. Idet der er mindre end 25 meter fra siveområde til grøften, udgør nedsivningen teknisk set en udledning til 

grøften jf. spildevandsbekendtgørelsen § 41 og § 19 (BEK nr. 1393 af 21/06/2021).   

Da det udelukkende er tag- og overfladevand, og som yderligere renses ved nedsivningen, vurderes der ikke at være 

en stofmæssig påvirkning af grøften. Tilsvarende vil nedsivningen i siveområdet drosle vandet, så der heller ikke vil ske 
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en hydraulisk belastning af grøften. Det vurderes ud fra ortofotos, at grøften ikke har forbindelse til § 3 beskyttede 

eller målsatte vandløb, og det vurderes derfor, at håndtering af regnvand på Station Engbjerg ikke vil medføre forrin-

gelse af den samlede økologiske tilstand eller den kemiske tilstand eller forhindre målopfyldelse for nogle vandområ-

der. 

 

9.6 Afværgeforanstaltninger 

Da der ikke vurderes at være væsentlige miljøpåvirkninger, vurderes det ikke nødvendigt med afværgeforanstaltnin-

ger.  

 

9.7 Konklusion 

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre forringelse af den samlede økologiske tilstand, den kemiske tilstand eller 

forhindre målopfyldelse for vandområder. Desuden vil ilandføring af søkabler ikke være til hinder for eller forsinke op-

nåelse af havstrategiens mål om god miljøtilstand.  
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10. Jord og grundvand 

Dette kapitel omhandler projektets eventuelle påvirkning på jord og grundvand. I vurderingen inddrages lov om 

vandplanlægning samt indsatsbekendtgørelsen for strækninger, hvor der er indvindingsoplande til vandværker og 

områder med særlige drikkevandsinteresser.  

Jævnfør Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse indeholder dette afsnit vurderinger for anlægsfasen om boremudders 

påvirkning af jord og grundvand både i forbindelse med underboring og når boremudderen efterfølgende udspredes 

på landbrugsjord. Herudover vurderes en mulig påvirkning af grundvandsforekomster som følge af de midlertidige 

grundvandssænkninger i anlægsfasen og anlægsarbejder på Station Engbjerg og Station Idomlund.  

For driftsfasen beskrives en mulig påvirkning af grundvandsforekomster som følge af tilstedeværelse af et sandlag 

omkring kabelanlægget, som evt. kan skabe en langsgående strømning af grundvand, herunder spredning af miljø-

fremmede stoffer, okker og næringsstoffer. Mulige påvirkninger i anlægsfasen som følge af risiko for spild af olie fra 

entreprenørmaskiner mv., både langs kabelanlægget og ved bygning af stationsanlæggene er grænset ud og beskri-

ves ikke. Det samme gælder mulige påvirkninger som følge af håndtering af jord, herunder gravearbejder i forure-

nede områder.  

For driftsfasen er påvirkning af grundvand fra de olieholdige komponenter på stationerne grænset ud.  

10.1 Lovgrundlag 
En række love og bekendtgørelse danner grundlag for vandplanlægning og administration af beskyttelse af grund-

vand og drikkevand samt jordforurening. Nedenfor er de vigtigste oplistet.   

Vandforsyningsloven har til formål at sikre, at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker 

efter en samlet planlægning (LBK nr 1450 af 05/10/2020). Dette skal ske efter en samlet vurdering af vandforekomster-

nes omfang samt befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vand-

forsyning, og der skal bl.a. tages hensyn til miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse samt bevarelse af omgivelsernes kvalitet. 

I forbindelse med den statslige grundvandskortlægning udpeges områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), 

områder med drikkevandsinteresser (OD), indvindingsoplande for almene vandforsyninger, indsatsområder (IO) samt 

boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring almene drikkevandsboringer. For de udpegede indsatsområder 

skal kommunerne udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, og kommunerne varetager ligeledes tilladelser 

til vandindvinding.  

Vandplanlægningsloven fastlægger rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand, der bl.a. er udmøntet 

i Statens Vandområdeplaner (LBK nr. 126 af 26/01/2017). Vandområdeplanerne implementerer EU’s Vandrammedirek-

tiv i Danmark og målet med vandområdeplanerne er, at alle vandområder – herunder grundvand - skal opnå ”god” 

tilstand inden for planperioden. For grundvand betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige 

grundvandsdannelsen, og at grundvandet skal have god kvalitet. Forringelser af overfladevandets og grundvandets 

tilstand skal forebygges, og hvor tilstanden af grundvandet allerede er forringet, skal der foretages forbedringer. Lo-

ven er bl.a. udmøntet i indsatsbekendtgørelsen, der bl.a. skal sikre, at der ikke gives tilladelse til aktiviteter, der hindrer 

målopfyldelse for målsatte overfladevandområder (Bek nr. 449 af 11/04/2019). 

Det konkrete projekt blev anlagt i 2018-2020, hvor Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland (Miljø- 

og Fødevareministeriet, 2016) var gældende. Efterfølgende har Vandområdeplan 2021-2027 været i høring fra den 22. 

december til den 22. juni 2022, og der er foretaget nye tilstandsvurderinger af vandområderne. Begge generationer af 

vandområdeplaner vil blive inddraget i vurderingerne. Anlægget ligger i Lemvig, Struer og Holstebro Kommune i ho-

vedopland 1.2 Limfjorden og 1.4 Nissum Fjord.  
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Jordforureningsloven (LBK nr. 282 af 27/03/2017) skal medvirke til at forbygge, fjerne og begrænse jordforurening 

samt forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i 

øvrigt. Loven regulerer registrering, opgravning og håndtering af forurenet jord og er udmøntet i en række bekendt-

gørelser, hvoraf den vigtigste er jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1452 af 07/12/2015). Nyttiggørelse eller genan-

vendelse af forurenet jord samt etablering af midlertidige mellemdepoter er omfattet af miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 

1218 af 25/11/2019), herunder bl.a. restproduktbekendtgørelsen.      

 

10.2 Metode 
Der er indsamlet eksisterende viden om grundvandsforhold, grundvandskortlægning og udpegning af indsatsområder 

for grundvandsbeskyttelse samt oplysninger om drikkevandsinteresser og drikkevandsindvinding til almene formål. 

Eksisterende boringer til indvinding af grundvand er lokaliseret på grundlag af de lovpligtige indberetninger til GEUS 

ved opslag i Jupiter databasen. En afstand på 300 m eller mindre til nærmeste drikkevandsboring udløser krav om 

tilladelse til grundvandssænkning. Oplysninger om boringer inden for 300 m af kabelanlægget eller stationer er derfor 

indhentet. Almene vandværker i nærheden, der kan påvirkes i forbindelse med projektet, er udvalgt på baggrund af 

GEUS information om tilknytning af boringsanlæg. 

Der vurderes både i forhold til basisanalysen 2015-2021, der var gældende, da projektet blev udført i 2019-2020, samt 

tilstandsdata fra høring af vandområdeplan 2021-2027, som efterfølgende er blevet offentliggjort. Der er indhentet 

oplysninger i MiljøGIS for de vandområder, der berøres af projektet (MiljøGIS, 2022a; MiljøGIS, 2022b) samt fra 

MiljøGIS for den statslige grundvandskortlægning (MiljøGIS, 2022c). Der er ydermere indhentet data fra vandplan-

data.dk og Danmarks Miljøportal. Endelig er der anvendt et notat af Kogsgaard om karakterisering af boremudder 

(Kogsgaard, 2019), en rapport udarbejdet af DHI om indholdsstoffer i additiver i boremudder (DHI A/S, 2021) samt en 

nyere rapport fra DHI som indeholder risikovurdering af borevæskeprodukter (DHI, 2022).  

 

10.3 Eksisterende forhold 
Landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark ligger i vandområdedistrikt Jylland og Fyn i Lemvig, Struer og Holstebro 

kommuner i hovedopland 1.2 Limfjorden og 1.4 Nissum Fjord og krydser kortlagte grundvandsforekomster. Grund-

vandsforekomsterne er i det nedenstående både beskrevet jf. basisanalysen for vandområdeplanerne 2015-2021 samt 

høringsmaterialet for vandområdeplaner 2021-2027. 

10.3.1 Høring af vandområdeplanerne for 2021-2027 

I høringen af vandområdeplanerne for 2021-2027 er grundvandsforekomsterne opdelt i tre typer: Terrænnære grund-

vandsforekomster, regionale grundvandsforekomster og dybe grundvandsforekomster.  

Alle grundvandsforekomsterne er porøse bjergarter, som er moderat produktive og alle grundvandsforekomster er 

udpeget som drikkevandsforekomster. Ingen af forekomsterne er lagdelte (Tabel 10.1). 
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Tabel 10.1: Grundvandsforekomster, der krydses af kabelanlægget jf. Høring af vandområdeplanerne for 2021-2027. *Ringe tilstand 

grundet pesticider og drikkevandstest. 

Grundvandsforekomst Typologi Areal (km2) Kemisk tilstand Kvantitativ tilstand 

DK102_dkmj_165_ks Terrænnær  32,89 God God 

DK104_dkmj_742_ps Terrænnær   7,8 God God 

DK104_dkmj_746_ps Terrænnær 78,06 God God 

DK104_dkmj_1097_ks Regional 585,94 God  God  

DK104_dkmj_999_ks Regional 1419,88 Ringe* God  

DK102_dkmj_1028_ps Dyb 71,86 God God 

DK102_dkmj_1098_ks Dyb 102,76 God God 

DK104_dkmj_1014_ps Dyb 421,19 God God 

DK104_dkmj_1023_ps Dyb 664,79 God God 

DK104_dkmj_1027_ps Dyb 475,11 God God 

DK104_dkmj_544_ks Dyb 0,9 God God 

DK104_dkmj_550_ks Dyb 66,92 God God 

DK104_dkmj_820_ps Dyb 275,28 God God 

DK104_dkmj_824_ps Dyb 89,6 God God 

 

Målsætningen for alle grundvandsforekomster, der krydses af kabelanlægget eller ved stationsanlæg, er god kemisk 

tilstand og god kvantitativ tilstand. Den kvantitative tilstand er god for alle grundvandsforekomsterne, og den samlede 

kemiske tilstand er god for alle på nær den regionale grundvandsforekomst DK104_dkmj_999_ks, som er i ringe ke-

misk tilstand grundet pesticider og drikkevandstest.  

Figur 10.1 viser de terrænnære grundvandsforkomster i området. 66 kV kablet krydser en enkelt terrænnær 

grundvandsforekomst (grundvandsforekomst DK102_dkmj_165_ks), mens 150 kV kablet krydser to terrænnære 

grundvandsforekomster (grundvandsforekomst DK104_dkmj_742_ps og grundvandsforekomst DK104_dkmj_746_ps).  

Det fremgår af MiljøGIS, at de to regionale grundvandsforekomster (jf. Tabel 10.1) dækker størstedelen af det område, 

som kabelanlægget er anlagt i. De ni dybe grundvandsforekomster dækker ligeledes hele området for kabelanlægget. 
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Figur 10.1: Terrænnære grundvandsforekomster der krydses af kabelanlægget, samt indikation af deres tilstand jf. Høring af 

vandområdeplanerne for 2021-2027. Stationsanlæggene ligger ikke i områder med terænnære grundvandsforekomster. 

10.3.2 Vandområdeplanerne 2015-2021 

Grundvandsforekomsterne ligger i vandområdedistrikt Jylland og Fyn. I Vandområdeplanerne 2015-2021 var der en 

anden inddeling af grundvandsforekomster, som er blevet revideret i de vandområdeplaner, som var i høring fra den 

22. december til den 22. juni 2022, og som er vist i Tabel 10.1. I Vandområdeplanerne 2015-2021 krydses én terræn-

nær grundvandsforekomst (DK_1_456_107), fem regionale grundvandsforekomster (DK_1_456_198, DK_1_456_185, 

DK_1_456_197, DK_1_456_245, DK_1_456_233) og én dyb grundvandsforekomst (DK_1.4_456_112). Miljømålet for alle 

grundvandsforekomsterne er god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. Den regionale grundvandsforekomst 

DK_1_456_185 er i ringe tilstand grundet klorerede opløsningsmidler. Den kemiske tilstand for den terrænnære grund-

vandsforekomst (DK_1_456_107) og den dybe grundvandsforekomst nr. DK_1.4_456_112 er ukendt, mens den kvantita-

tive tilstand for begge forekomster er god. De resterende grundvandsforekomster har god kemisk tilstand og god 

kvantitativ tilstand. 

 

Kabelanlæggets placering i forhold til grundvandsforekomsterne kan ses på Figur 10.2. 
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Figur 10.2: Grundvandsforekomster, der krydses af kabelanlægget, samt indikation af deres tilstand jf. vandområdeplanerne 2015-

2021. Stationsanlæggenes placering fremgår også. 

 

10.3.3 Drikkevandsinteresser 

Alle grundvandsforekomsterne er udpeget som drikkevandsforekomster i Vandområdeplanerne 2021-2027 (MiljøGIS, 

2022). 

Figur 10.3 viser boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsområder, ind-

vindingsområder inden og uden for OSD (alle), drikkevandsinteresser, boringer og anlæg. 

Indvindingsoplandene udgør den del af et grundvandsmagasin, hvorfra grundvandet til en almen indvindingsboring 

indvindes. Rundt om de almene vandværkers drikkevandsboringer er der udpeget boringsnære beskyttelsesområder 

(BNBO) for at målrette beskyttelsen af grundvandet og dermed sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsforsy-

ning.  
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Figur 10.3: Grundvands- og drikkevandsinteresser omkring kabelanlægget og stationsanlæggene inkl. boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO), nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsområder, invindingsområder inden og uden for OSD (alle), 

drikkevandsinteresser, boringer og anlæg jf. MiljøGIS for den statslige grundvandskortlægning. 

 

I den nordvestlige tredjedel af kabelanlægget er der flere indvindingsboringer i et område med særlige drikkevands-

interesser (OSD). Derudover ligger anlægget i den nordlige del ved boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) samt 

flere indvindingsoplande inden for og uden for OSD. Midt på kabelanlægget findes indvindingsoplande uden for 

OSD, nitratfølsomme indvindingsoplande samt indsatsområder inden for nitratfølsomme indvindingsområder. Den 

østligste 2/3 af kabelanlægget ligger kun inden for områder med drikkevandsinteresser (OD). 

Der er indvindingsboringer langs hele anlægget, men de få almene vandværker, ligger i den nordvestlige halvdel af 

anlægget. Kabelanlægget krydser ikke indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.  

I Tabel 10.2 fremgår de nærtliggende almene vandværker, der ligger inden for områder med drikkevandsinteresser, 

og som krydses af kabelanlægget.  
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Tabel 10.2 Almene vandværker, der ligger inden for 100 m af kabelanlægget. Data: GEUS Jupiter database. 

Lokalitet 

(kommune) 

Afstand til 

center-

linje 

(tracé) 

Type Virksom-

hedstype 

Tilladt indvindingsmængde 

pr. år: 

ID/Nr. i JU-

PITER og 

oplysning 

om BNBO 

Kærvej 7, 

Nauer, Hol-

stebro 

65 m Vandforsynings-

boring 

- Ikke opgivet, men fra år 2014-

2020 er der sket en indvinding 

på 27.480-176.000  

63.760 

Hove Vand-

værk, Klinkby, 

Lemvig 

85 m Vandforsynings-

boring 

Private fælles 

vandforsy-

ningsanlæg 

Ikke opgivet 52.230 

Stroustrupvej 

4, Holstebro 

48 m Vandforsynings-

boring 

Markvanding Ikke opgivet, men fra år 2014-

2021 er der sket en indvinding 

på 13.358-54.453 

63.749 

Kirkegård, 

Lemvig 

14 m Vandforsynings-

boring 

Markvanding Boringen er tilknyttet et anlæg 

med tilladelse på 44.000.  

Fra år 2012-2021 er der sket en 

indvinding på 7.955- 38.707  

63.510 

Grønkjærvej 

30, Lemvig 

76 m Vandforsynings-

boring 

- 1.500 63.514 

Holmgårdvej 

41, Lemvig 

50 m - Husholdning 

1-2 husstande 

Ikke opgivet 63.1213 

Ringkøbingvej 

162, Lemvig 

92 m Markvanding/ 

gartneri 

Markvanding Ikke opgivet, men fra år 2012-

2021 er der sket en indvinding 

på 590-5.430  

63.1027 

Kattenhøjvej 

17, Struer 

81 m Vandforsynings-

boring 

Mælkeleve-

randør 

Ikke opgivet, men boringen er 

tilknyttet et anlæg med tilla-

delse på 3.000  

63.459 

Idomlundvej 

8, Holstebro 

70 m Vandforsynings-

boring 

Markvanding Ikke opgivet, men fra år 2014-

2021 er der sket en indvinding 

på 10.140-47.600 

63.715 

Nejrupvej, 

Lemvig 

90 m Vandværksbo-

ring 

Private fælles 

vandforsy-

ningsanlæg 

Ikke opgivet 52.347 

Ringkøbingvej 

162, Lemvig 

77 m - Husholdning 

1-2 husstande 

Ikke opgivet 63.1237 

Thyborøn 

Vandforsy-

ning, Lemvig 

41 m Vandforsynings-

boring 

Offentlige 

fælles vand-

forsyningsan-

læg 

Boringen er tilknyttet et anlæg 

med tilladelse på 1.290.000. 

Fra år 2018-2021 er der sket en 

indvinding på 61.141-221.303  

52.253 

 

Inden for 300 m af kabelanlægget er der 58 indvindingsboringer. 12 af disse ligger inden for 100 m af kabelanlægget 

og udgøres hovedsageligt af markvanding/gartneri og privat husholdning. Derudover er der to vandværksboringer 

fra private fælles vandforsyningsanlæg (ID: 52.230, 52.347) og et offentligt fælles vandforsyningsanlæg (ID: 52.253). 
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Den nærmeste boring ligger 14 m fra kabelanlægget (ID: 63.510) og er en vandforsyningsboring, der benyttes til 

markvanding/gartneri. De øvrige boringer ligger mindst 41 m fra kabelanlægget.  

6 vandværksboringer ligger 100-300 m fra kabelanlægget (ID: 52.230, 52.347, 52.253, 52.254, 52.158, 52.404). De re-

sterende indvindingsboringer er til markvanding/gartneri samt havevanding og privat husholdning (GEUS Jupiter da-

tabase). 

10.3.4 Geologi 

Kabelanlægget starter ved vestkysten nordvest for Lemvig og slutter i nærheden af Holstebro. I vest er jordartstypen 

flyvesand ud mod kysten efterfulgt at et område, der hovedsageligt består at moræneler med indslag af ferskvands-

dannelser i ådale samt indslag af smeltevandssand og -grus. Øst for Ramme og Lomborg består geologien hovedsa-

geligt af extramarginale sandaflejringer med strøg af ferskvandsdannelser langs ådalene (Figur 10.4). 

 

Figur 10.4: Jordartskortet viser sammensætningen af jordlagene i 1 meters dybde (GEUS). 

 

10.4 Påvirkning i anlægsfasen 
For anlægsfasen undersøges det, om der kan ske påvirkning af terrænnære grundvandsforekomster som følge af de 

2 dage med oppumpning af grundvand fra start- og sluthuller for underboringer samt 2 uger ved muffegrave. Herud-

over laves en vurdering for anlægsfasen ved stationsanlæg. Endelig vurderes i hvilket omfang, der kan ske en påvirk-

ning af jord og grundvand fra indholdsstoffer i boremudder, der benyttes i underboringer og efterfølgende bliver be-

nyttet til jordforbedring i landbruget. Der anvendes ikke korrosionsprodukter, tætningsprodukter, materialer eller 
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lignende, som kan afgive stoffer fra kablet eller samlingerne, og derved påvirke grundvandsforekomsternes kemiske 

tilstand. 

10.4.1 Oppumpning af grundvand 

I anlægsfasen er der kortvarigt behov for oppumpning af grundvand i de ti dage, hvor kablerne muffes sammen. Li-

geledes er der behov for oppumpning af grundvand i 1-2 dage ved underboringer, mens kablet trækkes igennem 

føringsrøret. Der pumpes kun i områder, hvor grundvandet står højt, og der oppumpes til ca. 2 – 2,5 m under terræn. 

Det oppumpede vand bliver bortledt til terræn lokalt på omkringliggende landbrugsarealer, hvor det nedsives til 

samme grundvandsmagasin, hvorfra det blev oppumpet. Det sikres, at grundvand, der udledes til terræn, ikke kan 

løbe overfladisk af til overfladevandområder (grøfter, vandløb, naturområder mv.). Oppumpningen af grundvand 

overskrider ikke en samlet mængde på 100.000 m3. De enkelte grundvandssænkningers størrelse ligger i intervallet 

10.800 – 14.400 m3, og alt vandet udledes lokalt med det samme til nedsivning. 

På kabelstrækningen mellem Vejlby Klit og Station Engbjerg har Lemvig Kommune den 26. juni 2019 meddelt tilla-

delse til midlertidige grundvandssænkninger ved 3 af 16 lokaliteter. På kabelstrækningen mellem Station Engbjerg og 

Station Idomlund har Lemvig Kommune den 21. juni 2019 meddelt tilladelse til midlertidige grundvandssænkninger 

ved 10 af 83 lokaliteter, og Holstebro Kommune har den 5. juli 2019 meddelt tilladelse til grundvandssænkning ved 6 

af 30 lokaliteter.  

I forbindelse med de tilladelser til grundvandssænkning, som kommunerne har givet, er der stillet vilkår om, at vandet 

skal nedsives lokalt, at der ikke må ske afløb til nærliggende ejendomme, vandløb, grøfter eller lignende samt, at der 

ikke må nedsives vand inden for 15 meter fra private boringer til indvinding af drikkevand samt boringer til indvinding 

af drikkevand til almen vandforsyning. Enkelte steder er der vandindvindingsboringer inden for 300 meter af et pum-

pested, men ingen der indvinder fra samme magasin som grundvandssænkningen. 

Både ved stationsanlæggene, muffegrave samt start- og sluthuller for underboringer, er der tale om små vandmæng-

der og en midlertidig aktivitet. Da vandet oppumpes og nedsives lokalt til samme terrænære magasin, vurderes såvel 

den kvantitative som den kvalitative påvirkning på de enkelte grundvandsforekomster samt på de nærliggende både 

private og almene vandforsyninger at være ubetydelig. Det vurderes derfor, at midlertidig oppumpning af grundvand 

ikke vil påvirke grundvandsforekomsterne i området og derved hverken forringe den kvantitative og kemiske tilstand 

eller forhindre målopfyldelse. 

10.4.2 Påvirkning af nitratfølsomme områder 

Kabelanlægget krydser tre nitratfølsomme områder og kan eventuelt påvirke sårbarheden i områderne ved at for-

styrre grundvandsmagasinernes lerdæklags beskyttende evne, hvis der graves i det. De øvre lag i de tre områder be-

står imidlertid af sandede aflejringer, og den 1,5 meter dybe kabelgrav etableres i sand i de tre områder, hvorfor det 

kan afvises, at kabelgraven kan have en negativ påvirkning af beskyttelsen af de nitratfølsomme områder. 

10.4.3 Påvirkning fra borevæske og boremudder 

Boremudder fra en styret underboring vil komme i kontakt med jord og grundvand omkring borehullet. Derved vil der 

helt lokalt ske en påvirkning af den omkringliggende jord og det terrænnære grundvand i selve boringen, i opbeva-

ringshuller, på arealer omkring arbejdspladser (hvor boremudder håndteres), samt efterfølgende på landbrugsjord, 

hvor der udspredes boremudder som en del af bortskaffelsen.  

 

I forbindelse med underboringer anvendes borevæske, som en slags smøremiddel. Borevæsken består overvejende af 

vand tilsat 2-3 % bentonit, men afhængig af de lokale jordbundsforhold kan det være nødvendigt at tilsætte 0-1 % 

additiver til bentonitten til at styre borevæskens egenskaber så som viskositet, smøringsevne eller pH-regulering.  
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Hvilke additiver, der anvendes, afhænger af geologien og andre forhold på lokaliteten, samt af underboringens 

længde, diameter og dybde. Samt bygherres krav om, at der anvendes produkter som er dokumenteret uskadelige 

for jord, grundvand og overfladevand.  

 

I dette projekt er der anvendt en blanding bestående af vand (97%), Tunnel Gel Plus (bentonitblanding, 2,5-3%), Pac L 

(viskositetsmiddel, 0,1%), Ez-Mud Gold (stabilisering af borehul, 0,1%), Soda Ash (pH-booster, 0,1%). De nævnte pro-

dukter er analyseret af DHI i 2021 (DHI A/S, 2021) i forhold til, om de vil kunne udgøre en fare for jord, grundvand eller 

overfladevand i tilfælde af et blowout. Produkterne Tunnel Gel Plus, Pac L og Soda Ash er alle vurderet til ikke at ud-

gøre en risiko for miljøet ved kontakt til jord, grundvand og overfladevand. For produktet Ez-Mud Gold konkluderer 

DHI at produktet ikke resulterer i overskridelse af jordkvalitetskriteriet, men helt lokalt (i en afstand af op til 8-9 meter 

fra underboringen) kan have en påvirkning af grundvand. DHI konkluderer også, at der er tale om et så lille volumen 

at det kan udelukkes at påvirke drikkevandskvalitet, forringe den kemiske tilstand eller forhindre målopfyldelse i 

grundvandsforekomster. Produktet er også vurderet i afsnittet om overfladevand, hvor det konkluderes, at stoffet ikke 

vil udgøre en risiko for miljøet.  

 

DHI har i 2022 (DHI, 2022) analyseret stofferne CEBO CONDUCT-GEL 1.3 og CEBO CONDUCT-GEL 1., der benyttes 

inde i føringsrør og derfor kun kan komme i kontakt med den omgivende jord i ved boringens start- og sluthuller 

(DHI, 2022). Uorganiske komponenter udgør den største andel af de to produkter, og alle uorganiske komponenter er 

vurderet som acceptable. Det er desuden vurderet, at en eventuel frigivelse af tungmetaller fra produkterne ikke vil 

udgøre en uacceptabel risiko for miljøet. En påvirkning af den omgivende jord og grundvandet som følge af anven-

delsen af disse produkter vurderes at være ubetydelig. Der er desuden ingen drikkevandsboringer i nærheden, der 

kan blive påvirket.  

 

Region Nordjylland gjorde i 2019 efter forespørgsel fra kommunerne opmærksom på, at det kan være relevant at ind-

drage barium i analyserne af boremudder, da bentonit nogle gange indeholder store mængder barium. Kommunerne 

spurgte regionen til råds i forbindelse med deres sagsbehandling af jordflytningstilladelser til udspredning af bore-

mudder fra underboringerne på landbrugsjord. Bygherre bad derfor Kogsgaard Miljø ApS om at analysere en prøve 

af borevæsken med alle de anvendte additiver. Prøven viste, at der kun er små mængder barium i additiverne, men et 

relativt højt indhold af barium i bentonitten (600-700 mg/kg udglødet bentonit). Der blev undersøgt 5 alternative ben-

tonitprodukter og lavet analyser på to forskellige laboratorier, og det gennemsnitlige barium-indhold lå på 300-400 

mg/kg. Producenten af den anvendte bentonit har oplyst, at det ikke tilsættes noget til den rå-ler, som anvendes til 

fremstilling af bentonit. Producenten har fået lavet en glødeprøve af rå-leren, som viser et barium-indhold på 600-700 

mg/kg. På den baggrund vurderes indholdet af barium i bentonitten at være naturligt forekommende og ikke tilsat.  

I forbindelse med projektet Landanlæg for Vesterhav Syd Havmøllepark blev barium-indholdet i boremudderen fra 

sluthullet i 4 underboringer undersøgt. Alle målingerne viste et lavt indhold af barium i boremudderen i størrelsesor-

denen 13-84 mg/kg tørstof. På den baggrund vurderede kommunerne, at boremudderen, uagtet det højere niveau i 

selve bentonitten, kan anses som uforurenet jord i forhold til barium. De samme resultater forventes at gælde for 

landanlægget til Vesterhav Nord, da den samme type bentonit benyttes. 

Boremudderen spredes efter anvendelsen ud på marker på baggrund af jordflytningstilladelse fra Lemvig, Struer og 

Holstebro Kommune og aftaler med landmænd. 

Udover fra additiver og bentonit kan boremudder være forurenet som følge af den jord som gennembores. Inden 

jord kan godkendes til udspredning på landbrugsarealer, skal der derfor for hver enkelt underboring udtages en 

prøve, som analyseres for total-kulbrinter, PAH, Benz(a)pyren, og udvalgte metaller. Hvis der er tale om en lang un-

derboring, skal der udtages flere prøver, således at der er mindst 1 prøve for hver 120 tons boremudder.  

Af de undersøgte prøver i forbindelse med projektet viste én høje niveauer af kulbrinter og tungmetaller (klassificeret 

som UK). De ca. 21 tons boremudder fra denne 36 meter lange underboring (UB4 i Holstebro Kommune, beliggende 
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ca. 1 km nord for Station Idomlund) måtte derfor ikke spredes ud, men blev i stedet bortskaffet til godkendt modtager. 

Alle øvrige prøver viste, at der var tale om ren jord (kategori 1 jord). Alle tre kommuner vurderede derfor, at der ikke 

var behov for en § 19 dispensation efter miljøbeskyttelsesloven til udspredning af boremudderen.   

Landbrugsarealer til udspredning af boremudder er alle godkendt af kommunerne i forbindelse med deres udstedelse 

af tilladelse til jordflytning. Kommunerne har i den forbindelse sikret, at udspredningsarealerne ikke ligger tæt ved 

overfladevandforekomster eller naturområder. Udbringning af boremudder til landbrugsarealer er sket på baggrund 

af jordflytningstilladelsernes vilkår om, at udspredningen ikke må ændre på terrænet, og at det skal sikres, at der ikke 

kan ske afstrømning af materialet til naturbeskyttede områder herunder overfladevand.  

Da der er tale om ren jord, vurderes det, at udlægning af boremudder ikke vil påvirke grundvandsforekomsterne i 

området og derved hverken forringe den kvantitative og kemiske tilstand eller forhindre målopfyldelse.  

 

10.5 Påvirkning i driftsfasen 
I driftsfasen kan sandlaget omkring kabelanlægget muliggøre en langsgående strømning af terrænnært grundvand, 

da grundvand altid vil bevæge sig fra et område med højere tryk mod et område med lavere tryk. Herved kan miljø-

fremmede stoffer, okker eller næringsstoffer, hvis de findes i grundvandet eller, hvis jorden er forurenet, blive spredt 

med vandet. For at dette kan ske, kræver det desuden, at der skal være en hældning på kablet, som vandet kan løbe 

langs, og kablet skal ligge under det terrænnære grundvandsspejl.   

I driftsfasen ligger kabelanlægget i jorden med 10 cm komprimeret bakkesand under og 20 cm komprimeret bakke-

sand over. Dette gælder dog ikke på strækninger, hvor kablet er underboret, her ligger kablet i føringsrør omgivet af 

bentonit. Komprimeret bakkesand vurderes at være mere permeabelt end ler og organisk jord, men ikke mere end de 

sanddominerede jordtyper, som er dominerende i Vestjylland (se Figur 10.4).  

Området fra kysten og frem til Veserne og området fra Lomborg og frem til Station Idomlund er sandjord. Det er så-

ledes kun strækningen (ca. 10 km) mellem Veserne og Lomborg, hvor der er lerjord. I dette område er der ingen ter-

rænnære grundvandsforekomster, og sandsynligheden for påvirkning af grundvandet er derfor meget lille. Derudover 

krydser kabelanlægget ingen arealer med registreret jordforurening. Det vurderes derfor, at spredning af miljøfrem-

mede stoffer, okker og næringsstoffer vil være ubetydelig.  

Anlægget vil derfor ikke påvirke grundvandsforekomsterne i området i driftsfasen, og vil hverken forringe den kvanti-

tative eller kemiske tilstand eller forhindre målopfyldelse. Der vil derfor heller ikke være en påvirkning jf. indsatsbe-

kendtgørelsen for strækninger, hvor der er indvindingsoplande til vandværker, områder med særlige drikkevandsinte-

resser, nitratfølsomme indvindingsområder m.v. 

 

10.6 Afværgeforanstaltninger 

Da der ikke vurderes at være væsentlige miljøpåvirkninger, vurderes det ikke nødvendigt med afværgeforanstaltnin-

ger.   

10.7 Konklusion  
Hverken anlægsfasen eller driftsfasen vurderes at påvirke grundvandsforekomsterne i området, og projektet vil derfor 

hverken forringe den kvantitative eller kemiske tilstand eller forhindre målopfyldelse. Der vil derfor heller ikke være en 

påvirkning jf. indsatsbekendtgørelsen på strækninger, hvor der er indvindingsoplande til vandværker, områder med 

særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder m.v. Derudover vurderes jordforurening og spred-

ning af forurenet jord at være ubetydelig.  



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10414604 

Udarbejdet af:  BJSC, MAC, RTRO, BRE m.fl. Kontrolleret af: LRM Godkendt af: 

MXJ 
198/253 

11. Landskab og visuelle forhold 

I dette kapitel beskrives og vurderes projektets påvirkning af landskabets karakter og visuelle forhold. 

Ifølge Miljøstyrelsen afgrænsningsudtalelse er det udelukkende den landskabelig påvirkning af den nyetablerede Sta-

tion Engbjerg, udvidelsen af Station Idomlund samt den nyetablerede radarmast på Normarkvej, som skal vurderes, 

og vurderingen skal alene omfatte påvirkningen i driftsfasen (Miljøstyrelsen, 2022). 

Den landskabelige påvirkning i anlægsfasen er grænset ud på grund af den midlertidige karakter, ca. 19 måneder for 

Station Engbjerg (plus arbejder med de harmoniske filtre på ca. 7-10 måneder), ca. 16 måneder for Station Idomlund 

og ca. 3 måneder for radaranlæg på Normarkvej 25.  

I driftsfasen vil kabelanlægget ligge i jorden, og det vil udelukkende være markeringspæle som er synlige, hvorfor den 

landskabelige påvirkning for kabelanlægget ligeledes er grænset ud. 

 

11.1 Lovgrundlag 

Hensynet til landskabsinteressen i relation til planer og projekter varetages især med hjemmel i planloven (LBK nr 1157 

af 01/07/2020) der bl.a. skal sikre en sammenhængende planlægning, som medvirker til at bevare værdifulde og sam-

menhængende landskaber.  

Radarmasten på Normarkvej 25 er beliggende inden for kystnærhedszonen, der er reguleret efter reglerne i planlo-

vens kapitel 2a, hvor der kun må planlægges for anlæg, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel 

begrundelse for kystnær lokalisering. Det er et hovedformål med kystnærhedszonen, at de åbne kyster fortsat kan 

udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi. 

I kommuneplanlægningen, der følger af planlovens kapitel 4, skal kommunerne afveje og udpege de landskabelige 

bevaringsinteresser og -værdier, og sikre at bevaringsværdige og større sammenhængende landskaber friholdes for 

byggeri og anlæg, så landskabernes oplevelsesværdi bevares. Landskabsinteresserne skal udpeges på kort i kommu-

neplanerne og ledsages af retningslinjer.  

Station Engbjerg og radarmasten på Normarkvej er beliggende i Lemvig Kommune, mens Station Idomlund er belig-

gende i Holstebro Kommune. 

Lemvig Kommune har i Kommuneplan 2021-2033 (Lemvig Kommune, 2022)  udpeget særlige bevaringsværdige land-

skaber og større sammenhængende landskaber. Udpegningerne har baggrund i Landskabsanalyse for Lemvig Kom-

mune (Lemvig Kommune, 2020) fra 2015. 

Holstebro Kommune har i Kommuneplan 2021-2033 (Holstebro Kommune, 2021) udpeget bevaringsværdige landska-

ber, større sammenhængende landskaber samt 13 landskabskarakterområder med tilhørende retningslinjer.  

 

11.2 Metode 

Eksisterende forhold ved Station Engbjerg og radarmasten på Normarkvej beskrives med afsæt i landskabsanalysen 

for Lemvig Kommune samt kommuneplanen for Lemvig Kommune. Eksisterende forhold ved Station Idomlund beskri-

ves med afsæt i kommuneplanen for Holstebro Kommune samt de dertilhørende landskabskarakterbeskrivelser. 
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Beskrivelsen redegør kort for landskabernes karakter i relevant nærhed af Station Engbjerg, radarmasten på Normark-

vej og Station Idomlund, samt beskriver landskabernes sårbarhed over for anlægsprojektet. Beskrivelserne har til for-

mål at forstå den landskabelige kontekst, som anlægsprojektet indpasses i.  

Da Station Engbjerg, med enkelte undtagelser, blev etableret i 2018-2020, vurderes stationens synlighed i landskabet 

på baggrund af en besigtigelse dem 21. april 2022, hvor der også blev taget fotos fra otte standpunkter i landskabet 

omkring stationsanlægget. De nye komponenter på Station Idomlund blev etableret i 2019. Til at vurdere synligheden 

i landskabet er der i forbindelse med en besigtigelse den 12. august 2022 taget fotos fra seks standpunkter i landska-

bet omkring stationsanlægget. Radarmasten på Normarkvej er endnu ikke etableret. Synligheden af radarmasten er 

vurderet i forbindelse med en besigtigelse den 12. august 2022, hvor der blev taget fotos fra 7 standpunkter i det om-

givende landskab. Der er desuden benyttet Google Maps og ortofotos fra 2014 til 2022.  

De tre anlægs påvirkning af landskabernes karakter og af visuelle forhold vurderes med afsæt i beskrivelser af de tre 

landskabers karakterer samt omfanget og karakteren af de visuelle ændringer, som de tre anlæg medfører. Dette vur-

deres op imod de mål, der er udtrykt i kommuneplanernes udpegninger og retningslinjer for landskab, hvilket er ud-

gangspunktet for at vurdere de tre anlægs påvirkningsgrad af landskabernes karakter og visuelle forhold.  

Det bemærkes, at visualiseringer/foto i nedenstående bør ses i fuld skærmstørrelse svarende til A3 for at vise en syn-

lighed svarende til den, der opleves i landskabet. Fotos er i denne rapport væsentligt reduceret i størrelse.   

11.3 Eksisterende forhold 

I det følgende beskrives de eksisterende forhold ved Station Engbjerg, Station Idomlund samt radarmasten på Nor-

markvej 25 før gennemførsel af anlægsarbejdet.  

11.3.1 Eksisterende forhold – Station Engbjerg 

Station Engbjerg ligger i den nordlige del af landskabskarakterområde G, Bonnet Morænelandskab, på grænsen til 

Lemvig Morænelandskab (landskabskarakterområde B, Lemvig Kommune, 2020) mod nord og nordøst samt Bovbjerg 

Morænelandskab (landskabskarakterområde F) mod vest. Station Engbjerg ligger ca. 4,5 km fra kysten og dermed 

udenfor kystnærhedszonen som er på 3 km. Figur 11.1 viser et kort over Station Engbjergs placering. 
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Figur 11.1: Oversigtskort over placeringen af Station Engbjerg, markeret med rød. 

11.3.1.1 Landskabskarakterområde G – Bonnet Morænelandskab 

Landskabet vurderes karakteristisk og i middel tilstand, hvor oplevelsesværdierne er knyttet til udsigterne på tværs af 

morænebakkerne og i udsigten mod Nissum Bredning mod nordøst. Landskabets sårbarhed over for ændringer er 

generelt middel, når ændringerne tilpasses det omgivende landskab og ikke påvirker landskabets bærende karakter-

træk. Dog kan udsigterne være sårbare, hvis de begrænses eller svækkes. 

Landskabet omkring Station Engbjerg karakteriseres ved at ligge i et morænelandskab, hvor der er store, bløde bakker 

og udsigter på tværs af landskabet. Stationsarealet ligger i kote 14 mellem morænebakkerne, hvor terrænet langsomt 

stiger mod syd og vest til omkring kote 15- 30, og hurtigere stiger mod nord mod Hygum Bakker, der ligger i omkring 

kote 50. Mod øst ligger terrænet i ca. samme kote som stationsarealet.    

Landskabets landbrugskarakter har sin oprindelse fra tiden med landboreformernes udskiftning af landskabet i slutnin-

gen af 1700-tallet. Udskiftningen kan stadig aflæses i områdets dyrknings- og bebyggelsesstuktur i form af spredtlig-

gende gårde, der er omgivet af opdyrkede marker, der i takt med strukturudviklingen har udviklet sig til større enhe-

der. 700 meter mod øst ligger byen Klinkby, som fra flere orienteringspunkter i landskabet indgår i landskabets be-

byggelsesstruktur.  

De forholdsvist store og intensivt dyrkede marker præger landskabet og efterlader kun lidt plads til en sparsom be-

voksning. Områdets bevoksning findes i sammenhæng med bebyggelser og enkelte søer. Der findes desuden enkelte 

levende hegn. Det let bølgede og bakkede terræn, de spredtliggende gårde og bevoksningen er med til at skabe et 

transparant afgrænset landskab. Stationen ligger relativt lavt i forhold til omgivelserne og fra de omkringliggende om-

råder hvor man er højere i terrænet,  vil landskabet opleves mere åbent, da man kigger hen over det lavtliggende 

område.  

I landskabet omkring stationsarealet findes der enkelte husstandsvindmøller, og mod øst findes der to luftledningsfor-

bindelser i nord-sydgående retning, som bliver samlet til én forbindelse nordøst for Hygumbakker. Desuden ligger 
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Lemvigbanen i øst-vestgående retning umiddelbart syd for stationsarealet. På bakken, syd for stationen, ligger tre 

store landbrugsejendomme med tilhørende driftsbygninger, siloer og øvrige anlæg. I kraft af deres placering højt i 

landskabet og med deres store bygnings-volumener, sætter disse deres tydelige præg på omgivelserne. Terrænet 

betyder at tekniske anlæg i området medfører visuel uro i landskabet omkring stationsarealet. I udsigten mod nord og 

øst ses luftledningsforbindelsen igen, og der er en mindre gruppe af fire vindmøller mod nordøst og Nissum Bred-

ning. I udsigten mod Nissum Bredning i nordøst ligger Thyborønvej, der præger området med tung trafik. 

Landskabets visuelle karakter præges i høj grad af udsigterne på tværs af morænebakkerne. Udsigten er også svagt 

orienteret mod Nissum Bredning mod nordøst. Landskabet præges af flere tekniske elementer, ligesom dræning af 

markerne og strukturudviklingen også præger landskabet. Landskabet er dog tillagt en middel tilstand, fordi især den 

oprindelige bebyggelsesstruktur i området kan erkendes.  

11.3.1.2 Landskabelige bevaringsværdier  

Landskabet, som Station Engbjerg placeres i, er ikke udpeget som bevaringsværdigt landskab eller større sammen-

hængende landskab i Lemvig Kommuneplan 2021-2033. Kommuneplanen indeholder dog generelle retningslinjer for 

landskab, hvor bl.a. de visuelle oplevelser i landskabet tillægges særlig landskabelig værdi. Der er derfor i vurderingen 

af den landskabelige påvirkning opmærksomhed på, om Station Engbjerg påvirker særlige udsigter, herunder især 

udsigten fra Hygum Bakker mod syd. Hygum Bakker ligger ca. 1,5 km nord for stationsarealet og indgår i de udpe-

gede større sammenhængende landskaber.  

 

Figur 11.2: Kort over udpegninger af landskabelige værdier omkring Station Engbjerg. 
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11.3.2 Eksisterende forhold – Station Idomlund 

Station Idomlund er beliggende sydvest for Holstebro i den nordlige del af landskabskarakterområde 3, Skovbjerg 

Bakkeø. Figur 11.3 viser placeringen af Station Idomlund. 

 

Figur 11.3: Oversigtskort over placeringen af Station Idomlund, markeret med rød. 

11.3.2.1 Landskabskarakterområde 3 – Skovbjerg Bakkeø 

Landskabet karakteriseres ved at være en stor bakkeø, der rejser sig fra de omgivende slettelandskaber, samt et ter-

ræn med store bløde kurver, der virker næsten fladt. Dette afspejles også i arealanvendelsen, der omkring Station Id-

omlund er præget af store marker, som afgrænses af en parallel struktur af hegn og større bevoksninger af skov og 

plantage, der bryder udsigterne på tværs af landskabet. Landskabet består desuden af spredtliggende gårde, der lig-

ger langs vejene. Dermed har landskabet en lukket karakter i middel til stor skala.  

Landskabskarakterområdet rummer generelt få tekniske anlæg, men nær Station Idomlund er der flere luftlednings-

forbindelser og vindmøller. Selve stationen er i høj grad skjult af omkransende beplantning samt øvrige levende hegn 

i landskabet.  

I anbefalinger til landskabskarakterområdet beskrives, at landskabet bør friholdes for nye tekniske anlæg, da der skal 

værnes om den uforstyrrede karakter, som er kendetegnende for store dele af landskabskarakterområdet. Lokalt om-

kring stationsområdet er landskabet præget af de tekniske anlæg på stationsområdet og højspændingsmaster og 

vindmøller i nærheden,.  

11.3.2.2 Landskabelige bevaringsværdier  

Stationsområdet ligger ikke inden for udpegede landskabsinteresser. Der er dog i Holstebro Kommuneplan 2021-2033 

retningslinjer for hvert landskabskarakterområde med henvisning til, at projekter skal indpasses i landskabets karakter.  
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11.3.3 Eksisterende forhold - Radarmast på Normarkvej 25 

Radarmasten planlægges placeret på Normarkvej 25 mellem sommerhusområdet Vejlby mod vest og stenalderkyst-

linjen mod øst. Figur 11.4 viser placeringen af radarmasten. Radarmasten placeres inden for kystnærhedszonen i land-

skabskarakterområde A, Harboøre Marine Forland (l Lemvig Kommune, 2020).  

 

Figur 11.4: Oversigtskort over placeringen af radarmasten på Normarkvej 25. 

11.3.3.1 Landskabskarakterområde A – Harboøre Marine Forland 

Landskabet vurderes karakteristisk, i god tilstand og med væsentlige oplevelsesværdier, der er knyttet til lange udsig-

ter på langs og på tværs af landskabet, herunder også udsigter fra toppen af den tidligere kystskrænt mod øst. Land-

skabet vurderes særlig sårbart, da det udover dets karakter også er beliggende indenfor kystnærhedszonen. 

Landskabet ligger lavt i terrænet i kote 3, og karakteriseres ved et fladt og åbent terræn med søer og engarealer. 

Mod vest afgrænses landskabet af høje klitter langs kysten, og mod øst afgrænses det flade terræn af den tidligere 

kystskrænt, der rejser sig stejlt til kote 25 og op til kote 50 ved Hygum Bakker.  

Lokalt omkring den planlagte radarmast er landskabet præget af at ligge på grænsen mellem intensivt dyrkede land-

brugsflader mod nord og vest og græsningsenge og søer mod øst, sydøst og nordøst. Bebyggelsen består af enkelte 

spredtliggende store og middelstore gårde samt sommerhusområdet i Vejlby, der kan anes mod vest.  

Der er sparsom kratbevoksning i området, hvorfor bevoksningen er forholdsvis lav. Den lave bevoksning, det flade 

terræn og de spredte bebyggelser giver en åben karakter, der enkelte steder afgrænses af bevoksning.  

Derudover er landskabet omkring radarmasten generelt friholdt for større tekniske anlæg, hvilket skaber et visuelt ro-

ligt og enkelt landskab. Over længere afstande er der dog udsigt til vindmøller i Nissum Bredning mod nordøst, og en 

større telemast mod syd. 
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Landskabets visuelle karakter er i høj grad præget af udsigterne på tværs af det åbne og flade terræn med engarealer 

mod syd og øst, hvorfor landskabet er tillagt en god tilstand. Dette på trods af at dræning af markerne og strukturud-

viklingen præger landskabet.  

11.3.3.2 Landskabelige bevaringsværdier  

Radarmasten planlægges inden for et område, der i Lemvig Kommuneplan 2021-2033 er udpeget som bevaringsvær-

digt landskab og som større sammenhængende landskab. Udpegningerne fremgår af Figur 11.5. Af retningslinjen for 

landskab fremgår, at områder med særlige landskabelige kendetegn eller værdier i videst muligt omfang skal beskyt-

tes mod udvikling og forandring, der vil forringe områdets karakter.  

 

Figur 11.5: Kort over landskabelige bevaringsværdier. Radarmastens placering er markeret med rød.  

Af landskabsanalysen for Lemvig Kommune fremgår, at radarmasten placeres lige op ad områder, hvor der vurderes 

at være særlige udsigter på tværs af landskabet samt særlige landskabelige oplevelsesværdier, der bl.a. knytter sig til 

landskabet langs med den tidligere kystskrænt, der afgrænser landskabet mod øst. Derfor er der i vurderingen af den 

landskabelige påvirkning opmærksomhed på, om radarmasten vil påvirke særlige udsigter, herunder især udsigten 

mod vest fra den tidligere kystskrænt som ligger ca. 700 meter øst for radaranlægget. 
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11.4 Påvirkning i driftsfasen 

11.4.1 Station Engbjerg 

Placeringen af Station Engbjerg er valgt på baggrund af vurderinger foretaget i VVM-redegørelsen fra 2015. Det frem-

går af denne, at landskabet i Vestjylland er stærkt præget af vestenvind og havgus som giver svære vækstbetingelser 

for træer og buske. Det blev derfor i 2015 vurderet ikke muligt at afskærme et stationsanlæg tilstrækkeligt ved at ud-

nytte terrænforhold, afskærmende bevoksning eller ved at sænke anlægshøjden. Områder nærmest kysten blev der-

for fravalgt.  

Området 700 m vest for Klinkby og 3,5 km fra kysten blev valgt på grund af afstanden på ca. 1,5 km til den markante 

randmoræne ved Hygum Bakker, så overgangen fra det flade åbne landskab til randmorænen med gravhøje ikke for-

styrres. Samtidig betyder afstanden til Klinkby at den visuelle påvirkning af landsbyen er minimeret og at der ikke op-

står støjgener.  

11.4.1.1 Ændringernes karakter 

Station Engbjerg er placeret på en mark mellem Refskovvej og Lemvigbanen, 700 m vest for Klinkby og er omfattet af 

Lokalplan nr. 197 i Lemvig Kommune.  

Anlægsdelene har følgende højder over terræn: 

• Transformere og kompenseringsspole: 6,5 meter høje 

• Bygning for 66 kV GIS-anlæg: 180 m2, 6 meter høj  

• 150 kV manøvrebygning: 279 m2, 4 meter høj 

• 150 kV samleskinner: 10 meter høj  

• 18 stk. lynfangsmaster: 18 meter høje  

• Harmoniske filtre: 6,5 meter høje. 

 

Størstedelen af Station Engbjerg blev etableret i 2018-2020. De harmoniske filtre etableres i 2022-2023 og er beskre-

vet nedenfor.  

11.4.1.1.1 Harmoniske filtre  

Der skal etableres to harmoniske filtre på et areal på 16 x 38 meter i nordenden af stationsarealet, øst for de eksiste-

rende bygninger. Figur 11.6 viser et eksempel på et harmonisk filter. 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10414604 

Udarbejdet af:  BJSC, MAC, RTRO, BRE m.fl. Kontrolleret af: LRM Godkendt af: 

MXJ 
206/253 

 

Figur 11.6: Eksempel på et harmonisk filter. 

11.4.1.2 Lokalplan Station Engbjerg 

Lokalplan nr. 197 giver mulighed for etablering af Station Engbjerg. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at der 

skal etableres og vedligeholdes et sammenhængende beplantningsbælte til afskærmning af bebyggelse og tekniske 

anlæg. Beplantningsbæltet skal suppleres af en beplantet jordvold mod nord, øst og vest. Jordvolden skal gives en 

højde på 1 – 2,5 m. Beplantningsbæltet skal sammensættes af en blanding af hjemmehørende træer og buske som 

tjørn, eg, navr, hassel, æble, mirabel, lind alm. hæg, røn, æblerose og slåen. Beplantningsbælte skal gives en bredde 

på 10 meter.  

Lemvig Kommune besigtigede Station Engbjerg i september 2022. Kommunen vurderede her, at den beplantede 

jordvold for nuværende lever op til bestemmelserne i lokalplan 197. Kommunen vurderede videre, at plan-

terne er ved at etablere sig, og at de over tid, vil vokse sig til en større sammenhængende beplantning, 

som delvist afskærmer stationsarealet. 

11.4.1.3 Synligheden af Station Engbjerg 

Station Engbjerg blev etableret i 2018-2020, og stationsanlæggets synlighed i landskabet er derfor illustreret med fo-

tos af stationsanlægget, som det optræder i 2022. Ifølge lokalplanen er der krav om et 10 meter bredt levende hegn, 

men der vil gå en årrække, før beplantningen har tilstrækkelig højde og tæthed til at have en betydelig afskærmende 

effekt. Synligheden af Station Engbjerg vurderes derfor som den ser ud i dag, hvor beplantningen har en lav tæthed 

og højde. Herudover laves til sidst en vurdering af, hvordan anlægget vil optræde i landskabet med en fuldt udvokset 

beplantning. Fotos er fordelt på 8 fotostandpunkter i det omgivende landskab, som kan ses på Figur 11.7 
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Figur 11.7: Kortet viser placeringen af de 8 fotostandpunkter omkring Station Engbjerg 

Figur 11.8 viser synligheden af Station Engbjerg fra Refskovvej, ca. 70 meter nordvest for stationen (fotostandpunkt 1). 

Stationen optræder synligt i landskabet, da den ligger en smule højere i terrænet end fotostandpunkt 1. Betragtnings-

vinklen betyder derfor, at stationen optræder med en stor kontrast til den blå himmel. Især stationens lynfangsmaster 

på 18 meter opleves højere end øvrige elementer i landskabet. Desuden er den korte afstand til stationen medvir-

kende til, at stationens bygninger optræder med en stor synlighed i landskabet.  

Den mørke farve på bygningerne betyder, at selv om de er meget synlige, optræder de ikke markante i landskabsbil-

ledet, da landskabet i baggrunden (skov og terræn) medvirker til at nedtone dem i landskabsbilledet. Lynfangsma-

sterne er slanke og de optræder ikke markante. Den visuelle påvirkning vurderes især at komme fra de 10 meter høje 

samleskinner og de øvrige, lidt lavere, tekniske installationer samt de dele af bygningerne, der optræder over hori-

sontlinjen. De tekniske installationer bidrager især til en visuel kompleksitet. 

De harmoniske filtre placeres i den nordlige ende af stationsanlægget, lige øst for bygningerne. De vil derfor være 

synlige fra dette standpunkt. De harmoniske filtre forventes dog ikke at medføre en øget synlighed af den samlede 

station, da stationen allerede tilfører en visuel kompleksitet til landskabet fra denne betragtningsvinkel. 
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Figur 11.8: Fotostandpunkt 1. Billede af Station Engbjerg set fra Rejskovvej, nordvest for stationen. (Foto: NIRAS). 

Figur 11.9 viser synligheden af Station Engbjerg fra fotostandpunkt 2, ca. 1 km vest for stationen. Fra denne betragt-

ningsvinkel ses spredte levende hegn, som delvist skjuler landskabets bebyggelser. I baggrunden kan anes en nord-

sydgående luftledningsforbindelse der ligger i den vestlige udkant af Klinkby. Desuden ses en hustandsvindmølle der 

står 250 meter nord for stationen og en telemast i Klinkby. 

Stationens visuelle betydning er fra standpunkt 2 mindre markant end fra standpunkt 1 på grund af den større afstand. 

Bygningerne er skjult bag beplantning i det omkringliggende landskab, mens det øverste af lynfangsmaster og samle-

skinner er synlige over bevoksningen og dermed markerer Station Engbjerg i landskabet. Da der allerede optræder 

tekniske elementer i landskabsbilledet, vurderes den visuelle betydning af stationens synlighed som mindre. De har-

moniske filtre vurderes ikke at medføre en øget synlighed af stationen fra dette standpunkt.  
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Figur 11.9: Fotostandpunkt 2. Billede af Station Engbjerg fra Nejrupvej, vest for stationen. (Foto: NIRAS). 

Figur 11.10 viser Station Engbjerg fra fotostandpunkt 3 på Nejrupvej, ca. 1,3 km sydvest for stationen. Fra dette stand-

punkt er der udsigter over landskabet mellem morænebakkerne til Nissum Bredning, der anes i horisonten. Her op-

træder de øverste dele af de 18 meter høje lynfangsmaster på Station Engbjerg synligt i udsigten i sammenhæng med 

fire vindmøller. Dertil kommer, at der i landskabsbilledet optræder flere store gårde, en stor telemast i Klinkby samt 

flere spredte tekniske elementer. Selv om Station Engberg bliver synlig i landskabet, vurderes den visuelle betydning 

som mindre, da bidraget til den tekniske prægning af landskabet vurderes som lille, om end kompleksiteten i udsigten 

i nogen grad øges. De harmoniske filtre vurderes ikke at medføre en øget synlighed af stationen fra dette standpunkt.  
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Figur 11.10: Fotostandpunkt 3. Billede af Station Engbjerg fra Nejrupvej, 1,3 km sydvest for stationen. (Foto: NIRAS). 

Figur 11.11 viser synligheden af Station Engbjerg fra fotostandpunkt 4 som ligger ca. 700 m syd for stationen. Herfra 

kigges der hen over en mindre dalstruktur, der er dannet mellem morænebakkerne og mod Hygum Bakker, som lig-

ger 1,5 km nord for stationen. Det er en udsigt, der i høj grad er præget af spredtliggende gårde, spredte levende 

hegn og morænebakkerne. Der er udsigt til Engbjerg Kirke, en hustandsvindmølle og en mast. 

Station Engbjerg er placeret lavere i terrænet end fotostandpunktet og optræder med Hygum Bakker i baggrunden. 

Udsigten er derfor i høj grad orienteret over stationen. Dette medvirker til at nedtone stationen i landskabsbilledet. De 

enkelte dele af lynfangsmasterne, der er synlige over horisontlinjen, går med deres begrænset synlighed i med be-

plantningen. Stationen fremstår med en grå farve og går derfor i nogen grad i med landskabet bagved. Der er næ-

sten fuldt indkig til Station Engbjerg fra denne betragtningsvinkel, men stationen vurderes kun at tilføre en mindre 

grad at teknisk præg til det ellers rolige landskab. Stationen begrænser eller slører ikke de udsigter, der er på tværs af 

landskabet. Den visuelle betydning vurderes som mindre. De harmoniske filtre vurderes ikke at medføre en øget syn-

lighed af stationen fra dette standpunkt.  
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Figur 11.11: Fotostandpunkt 4. Billede af Station Engbjerg fra Nejrupvej, ca. 700 m syd for stationen. (Foto: NIRAS) 

Figur 11.12 viser Station Engbjerg set fra fotostandpunkt 5 på Refskovvej ca. 250 m øst for stationen. Herfra optræder 

stationen i udsigten mod vest, hvor landskabet er præget af de store, højereliggende gårde syd for stationen samt 

enkeltstående tekniske elementer i form af husstandsvindmøller og en mast. Synligheden af de store gårde betyder, at 

de laveste dele af stationen i høj grad går i med landskabet. Lynfangsmasterne optræder med deres 18 meter synlige i 

landskabet og tilfører en visuel kompleksitet til landskabet.  

Fra denne betragtningsvinkel vil de harmoniske filtre optræde foran bygningerne på stationen. Det forventes, at de vil 

gå delvist i med bygningerne, men dog tilføje et øget teknisk præg. Stationens visuelle betydning for landskabet vur-

deres som mindre, da Station Engbjerg indgår i sammenhæng med bebyggelse og tekniske elementer.  
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Figur 11.12: Fotostandpunkt 5. Billede af Station Engbjerg set fra Refskovvej, ca. 250 meter øst for stationen. (Foto: NIRAS) 

Figur 11.13 viser synligheden af Station Engbjerg fra fotostandpunkt 6 på Thyborønvej umiddelbart nord for Klinkby og 

ca. 800 meter nordøst for stationen. Herfra er kun den øverste del af lynfangsmasterne synlige, og synligheden er i høj 

grad begrænset af afstanden. Lynfangsmasterne optræder i sammenhæng med spredtliggende gårde, enkelte hegn, 

to siloer og flere enkeltstående hustandsvindmøller, som alle optræder over horisontlinjen. Da der optræder andre 

elementer i landskabsbilledet, fremstår lynfangsmasterne ikke markante i landskabet, selvom de øger landskabets visu-

elle kompleksitet. Afstanden begrænser i høj grad synligheden af stationen, og den visuelle betydning vurderes derfor 

som ubetydelig. De harmoniske filtre vurderes ikke at medføre en øget synlighed af stationen fra dette standpunkt.  
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Figur 11.13: Fotostandpunkt 6. Billede af Station Engbjerg fra Thyborønvej, ca 800 meter nordøst for stationen. (Foto: NIRAS) 

Figur 11.14 viser synligheden af Station Engbjerg fra fotostandpunkt 7 på Thyborønvej, ca. 1 km nordøst for stationen. 

Fra dette standpunkt er der udsigt over det let bølgede bakkelandskab, hvor Station Engbjerg optræder lavt i terræ-

net. Udsigten på tværs af landskabet er præget af mange mellemstore og spredtliggende gårde, levende hegn, hvor 

huller i beplantningen giver mulighed for lange kig på tværs af landskabet, to master og mange vindmøller, der op-

træder over horisontlinjen. Station Engbjerg optræder derfor i et sammensat landskab og blender derfor i med land-

skabets øvrige elementer. Fra dette standpunkt optræder stationen delvist afskærmet af gårdbebyggelse og levende 

hegn. Den synlige del af stationen optræder foran det bakkede landskab, og stationen går derfor i høj grad i med det 

omgivende landskab. Fra denne betragtningsvinkel forventes de harmoniske filtre at blive synlige, men de forventes 

ikke at tilføre en yderligere visuel forstyrrelse, da de vil optræde i sammenhæng med den øvrige del af stationen. Fo-

tostandpunktet  er placeret i et landskab, der er udpeget som et større sammenhængende landskab. Da stationen set 

herfra ligger lavt i det bakkede terræn, og den delvist er skjult bag landskabets bevoksning, vil anlægget ikke være 

synligt i en grad, der påvirker oplevelsen af landskabet. 
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Figur 11.14: Fotostandpunkt 7. Billede af Station Engbjerg fra Thyborønvej, ca. 1 km nord for stationen. (Foto: NIRAS) 

Fotostandpunkt 8 (Figur 11.15) er placeret ved Hygum Bakker som ligger ca. 1,4 km nord for stationen. Størstedelen af 

stationen er herfra synlig, da fotostandpunktet ligger højt i terrænet, ca. kote 50. Fra Hygum Bakker falder Station 

Engbjerg i med landskabets bakkede terræn, og stationens placering er primært markeret i landskabet af lynfangsma-

sterne. Fra denne afstand vil lynfangsmasterne i høj grad falde i med det omgivende landskabs bevoksning og terræn, 

ligesom landskabet i forvejen har en vis tekniske prægning i form af master og vindmøller. Derved ændrer tilstedevæ-

relsen af Station Engbjerg ikke betydeligt på landskabets udtryk set fra Hygum Bakker. De harmoniske filtre vurderes 

ikke at medføre en øget synlighed af stationen fra dette standpunkt.  
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Figur 11.15: Fotostandpunkt 8. Billede af Station Engbjerg fra Thyborønvej på toppen af Hygum Bakker. Ca. 1,4 km nord for stationen. 

(Foto: NIRAS) 

11.4.1.4 Station Engbjergs påvirkning på landskab og visuelle forhold 

Station Engbjerg optræder fra kort afstand, (under 500 m) markant i landskabsbilledet og medfører en moderat på-

virkning af landskab og visuelle forhold. Ved øget afstand vil Station Engbjerg optræde mindre markant i landskabet, 

og vil derfor medføre en mindre påvirkning af landskabet og de visuelle forhold.  

11.4.1.4.1 Station Engbjergs påvirkning i dag med begrænset afskærmende beplantning 

Som stationen ser ud i april 2022 og frem til, at beplantningen opnår en tilstrækkelig afskærmende effekt, vurderes 

Station Engbjerg at medføre en moderat påvirkning af landskab og visuelle forhold i nærområdet, inden for ca. 500 

meter. Stationen er meget synlig og giver et øget teknisk præg, men det omgivende landskab er ikke udpeget med 

landskabsinteresser og vurderes ikke at være særlig sårbart. Fra større afstande betyder det bakkede terræn, at statio-

nen kun vil medføre en mindre landskabelig påvirkning, da den med sin lave placering i terrænet og den spredte be-

voksning i landskabet omkring kun vil være begrænset synlig. Fra disse afstand vurderes fraværet af skærmende be-

plantning kun at have begrænset betydning, da det især er de høje lynfangsmaster som er synlige.   

 

Påvirkningen af det større sammenhængende landskab som er udpeget omkring Hygum Bakker, ca. 1,4 km nord for 

stationen, vurderes ligeledes at være mindre. Især på grund af afstanden og stationens placering lavt i terrænet, ca. 

kote 20.  

 

11.4.1.4.2 Station Engbjergs påvirkning med tæt afskærmende beplantning 
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Lokalplanen for Station Engbjerg indeholder bestemmelser om, at der skal etableres og vedligeholdes et sammen-

hængende beplantningsbælte med en bredde på 10 meter til afskærmning af bebyggelse og tekniske anlæg. Be-

plantningsbæltet blev etableret i 2019-2020, men på grund af klimaet nær Vestkysten, er planterne endnu kun relativt 

små. Lemvig Kommune besigtigede Station Engbjerg i september 2022. Kommunen vurderede her, at den beplan-

tede jordvold for nuværende lever op til lokalplanens bestemmelserne. Kommunen vurderer videre, at planterne er 

ved at etablere sig, og at de over tid, vil vokse sig til en større sammenhængende beplantning, som delvist afskærmer 

stationsarealet. 

Når beplantningsbæltet er vokset til, vil det formentlig skærme de nederste dele af bygninger, transformerer, kom-

penseringsspoler og harmoniske filtre, der er de anlæg, der især giver et teknisk og visuelt komplekst udtryk i landska-

bet, set fra nærområdet inden for ca. 500 meter. Med disse anlægsdele afskærmet, vil det være toppen af samleskin-

nerne med en højde på 10 meter og lynafledere med en højde på 18 meter, der vil være synlige over bevoksningen. 

Den visuelle prægning af landskabet med et etableret beplantningsbælte vurderes som en mindre påvirkning, da der 

vil være synlige anlægsdele, som især vil påvirke landskabet fra kort afstand. Afskærmningen vurderes at forenkle an-

læggets udtryk og reducere omfanget af den tekniske og visuelle prægning af landskabet, særligt på kort afstand.  

11.4.2 Station Idomlund 

11.4.2.1 Ændringernes karakter 

I forbindelse med projektet etableres der nye komponenter på den eksisterende Station Idomlund, sydvest for Holste-

bro. Stationen og de nye komponenter fremgår af Figur 11.16. For at få plads til de nye komponenter udvides statio-

nen med ca. 0,5 ha mod vest (se evt. Figur 5.19). Station Idomlund er omfattet af Lokalplan nr. 1184 i Holstebro Kom-

mune.  

De nye komponenter på Station Idomlund har følgende højder over terræn:  

• 1 stk. transformer og 1 stk. kompenseringsspole: 6,5 meter høje 

• 2 stk. 400/ 150 kV samleskinner (felter): ca. 10 meter høje.  

• 1 stk. lynfangsmast: 18 meter høj  
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Figur 11.16:  Udbygninger på Station Idomlund. Nye felter er illustreret med gul. Det nye koblingsfelt er markeret med blå. De vestlig-

ste felter kan ikke indeholdes inden for eksisterende stationsareal, og derfor sker der en arealudvidelse på 0,5 ha mod vest. 

 

 

11.4.2.2 Synligheden af de nye komponenter på Station Idomlund og arealudvidelsen 

Synligheden af Station Idomlund er illustreret med fotos af stationsanlægget, som det optræder i august 2022. Fotos 

er fordelt på 6 fotostandpunkter, som kan ses på Figur 11.3. 
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Figur 11.17: Kortet viser placeringen af de 6 fotostandpunkter omkring Station Idomlund.. 

De nye komponenter og den arealmæssige udvidelse på 0,5 ha af Station Idomlund vil optræde i sammenhæng med 

den eksisterende Station Idomlund samt vindmøller og flere luftledningsforbindelser. 
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Figur 11.18: Fotostandpunkt 1. Billede af Station Idomlund set fra Idomlundvej, 100 meter nordvest for stationen. De nye komponenter 

fra Vesterhav Nord er markeret med rød. (Foto: NIRAS) 

 

Figur 11.18 viser Station Idomlund set fra Idomlundvej, 100 meter nordvest for stationen. Det fremgår, at lynfangsma-

sten og samleskinnerne er synlige over beplantningen, mens transformer og kompenseringsspole i høj grad er skjult 

af eksisterende beplantning. Den arealmæssige udvidelse af Station Idomlund i forbindelse med Vesterhav Nord er 

sket bag den jordvold som ses i forgrunden. Jordvolden er lavet i forbindelse med en senere udvidelse, som skete i 

2020. Arealudvidelsen som følge af Vesterhav Nord er derfor ikke synlig fra dette fotostandpunkt i 2022. De nye kom-

ponenter vurderes at tilføre en ubetydelig visuel forstyrrelse set fra Idomlundvej, da de laveste dele af de nye kompo-

nenter er skjult bag en jordvold. Samtidig er der i forvejen en stor visuel forstyrrelse i landskabet fra den eksisterende 

Station Idomlund samt fra vindmøller. De nye komponenter vurderes ikke at medføre en øget negativ påvirkning af 

landskabet. 
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Figur 11.19: Fotostandpunkt 2. Billede af Station Idomlund set fra Idomlundvej, ca. 15 meter nordvest for stationen Fotoet viser den 

skærmende beplantning omkring stationen. (Foto: NIRAS). 

Fotostandpunkt 2 på Figur 11.19 er placeret umiddelbart nordøst for Station Idomlund. Herfra er de nye komponenter 

på Station Idomlund skjult af det levende hegn som omkranser stationen Udvidelsen medfører derfor ikke en visuel 

påvirkning af landskabet set herfra.  
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Figur 11.20: Fotostandpunkt 3. Billede af Station Idomlund set fra Ringkøbingvej, ca. 500 meter sydøst for stationen. Nye komponenter 

fra Vesterhav Nord er markeret med rød. (Foto: NIRAS). 

Fotostandpunkt 3,  Figur 11.20, viser Station Idomlund fra udkanten af Idomlund Plantage på Ringkøbingvej, ca. 500 

meter sydøst for stationen. Herfra er lynfangsmasterne og samleskinnerne synlige over beplantningen, mens transfor-

mer og kompenseringsspole i høj grad er skjult af eksisterende beplantning. Fra denne betragtningsvinkel optræder 

udvidelsen i sammenhæng med den eksisterende Station Idomlund, vindmøllerne mod vest og et luftledningsanlæg, 

som medfører et visuelt uroligt udtryk i landskabet. De nye komponenter vurderes at medføre en øget negativ påvirk-

ning af landskabet. 
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Figur 11.21: Fotostandpunkt 4. Station Idomlund set fra Ringkøbingvej, ca. 700 meter syd for stationen. De nye komponenter fra 

Vesterhav Nord er markeret med rød. (Foto: NIRAS). 

Figur 11.21 viser Station Idomlund set fra Ringkøbingvej, ca. 700 meter syd for stationen. Herfra er der et sløret indkig 

til de nye komponenter på Station Idomlund, da der enkelte steder er små huller i beplantningen. Det næsten flade 

terræn og de parallelle hegn skjuler for store dele af de nye komponenter på Station Idomlund. Samtidig er der i for-

vejen et teknisk præg i landskabet fra den eksisterende Station Idomlund, vindmøllerne mod vest og luftledningsan-

læggene og de nye komponenter og den arealmæssige udvidelse vurderes derfor ikke at medføre en øget negativ 

påvirkning af landskabet. 
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Figur 11.22. Fotostandpunkt 5. Station Idomlund set fra et punkt 1.300 meter sydvest for stationen. Stationen er markeret med rød. 

(Foto: NIRAS). 

Figur 11.22 viser Station Idomlund set fra fotostandpunkt 5, ca. 1.300 meter sydvest for stationen. Fra dette punkt, er 

der et hul i den nærmeste beplantning, som skaber et indkig til stationen. Det let bølgede terræn og de mange paral-

lelle hegn skjuler dog for udvidelsen og de nye komponenter.  
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Figur 11.23: Fotostandpunkt 6. Billede af Station Idomlund set fra Idomlundvej, ca. 1,2 km vest for stationen. (Foto: NIRAS).  

Figur 11.23 viser Station Idomlund fra fotostandpunkt 6, ca. 1,2 km vest for stationen, hvorfra de mange parallelle hegn 

skjuler for de nye komponenter på stationen. De nye komponenter vil ikke påvirke landskabet.  

De nye komponenter og den arealmæssige udvidelse ved Station Idomlund optræder generelt i sammenhæng med 

den eksisterende Station Idomlund og i sammenhæng med en gruppe på fem vindmøller, hvilket medvirker til, at den 

visuelle forstyrrelse fra udvidelsen af stationen vurderes ubetydelig. 

11.4.2.3 Station Idomlunds påvirkning på landskab og visuelle forhold 

Udvidelsen af Station Idomlund sker i direkte tilknytning til det eksisterende anlæg og er afgrænset af eksisterende 

levende hegn. Selvom der fjernes et levende hegn i forbindelse med den arealmæssige udvidelse mod vest, vurderes 

dette ikke at have betydning for landskab og visuelle forhold, da der er mange levende hegn i området. Det vurderes 

derfor, at de nye komponenter ved Station Idomlund ikke vil medføre en større forstyrrelse af landskabet end det ek-

sisterende anlæg, og således er i overensstemmelse med anbefalinger til landskabskarakterområdet og landskabets 

karakter. På den baggrund vurderes den landskabelige påvirkning som følge af de nye komponenter og den areal-

mæssige udvidelse at være ubetydelig. 

11.4.3 Radarmast på Normarkvej 

Lemvig Kommune meddelte d. 1. juni 2019 landzonetilladelse til radarmast på Normarkvej. Landzonetilladelsen er gi-

vet med vilkår om farven på gittermast (grå), teknikkabine (hvidgrå, grågrøn eller mørk grøn) og radar (grå) og at de 

er ikke-reflekterende. Herudover at eksisterende beplantning / læhegn omkring mastens placering i hele mastens le-

vetid som minimum skal bibeholdes i sin nuværende sammenhængende udstrækning. Tilladelsen er begrundet med, 

at masten uanset placering i området vil være synlig. Lemvig Kommune finder ansøgte placering acceptabel, idet de 

eksisterende læbælter og bygninger vil skjule det nederste af masten og det tilhørende teknikskab samt at den an-

søgte mast er en gittermast, og derfor ikke vurderes at ville forringe de landskabelige værdier. 
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Placeringen af radarmasten er valgt ud fra at radarmasten skal kunne dække området omkring Vesterhav Nord Hav-

møllepark. Derfor blev placering ved Station Engbjerg fravalgt, da radarmasten her ville være placeret relativt lavt i 

terrænet og ikke ville kunne dække et område bag Hygum Bakker. Der er udført en screening med tilhørende besigti-

gelse af egnede placeringer, som er udvalgt på baggrund af, at der enten er allerede eksisterende tekniske anlæg, 

bevoksning eller bygninger i nærheden, som kan minimere radarens visuelle påvirkning. På baggrund af screeningen 

og accept fra ejeren, blev ejendommen på Normarkvej 25 valgt.  

11.4.3.1 Ændringernes karakter 

Til styring af hindringslys opføres en 14 meter høj radarmast. Radarmasten opstilles på Normarkvej 25, 7673 Harboøre 

lige nord for en driftsbygning. 14 meters højde er det absolutte minimum fra denne placering, hvis masten skal opnå 

tilstrækkelig dækning af vindmølleparken, som ligger i Vesterhavet, ca. 8-12 km fra radarmasten. Masten udføres med 

gitterkonstruktion og betonfundament. Ved masten placeres et teknikskab, som vil være op til 2 meter højt, 1 meter 

bredt og 0,75 meter dybt.  

Figur 11.24 viser et eksempel på, hvordan radarmasten kommer til at se ud. En skitse af radarmasten kan ses på Figur 

5.20 i projektbeskrivelsen.  

11.4.3.2 Synligheden af radarmasten på Normarkvej 

Synligheden af radarmasten er vurderet på baggrund af fotos af området, som det optræder i august 2022. Fotos er 

fordelt på 7 fotostandpunkter, som kan ses på Figur 11.25. 

 

Figur 11.24: Radarmasten på Normarkvej vil ligne denne mast. 
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Figur 11.25: Kortet viser placeringen af de 7 fotostandpunkter omkring radarmasten på Normarkvej 

Radarmasten vurderes med en højde på 14 meter at fremstå synlig i det flade, åbne og visuelt rolige landskab, hvor 

der kun optræder få enkeltstående vindmøller. Hele området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, og større 

sammenhængende landskab. Samtidig er radarmasten beliggende indenfor kystnærhedszonen, og landskabet er der-

for tillagt en høj værdi. 
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Figur 11.26: Fotostandpunkt 1. Billede af udsigt fra Strandvejen i Vejlby, ca. 1 km syd for radarmasten. (Foto: NIRAS). 

Figur 11.26 viser, hvor radarmasten vil optræde i landskabet set fra fotostandpunkt 1, som er placeret på Strandvejen, 

ca. 1,6 km syd for radarmasten. Det fremgår, at radarmasten vil optræde i et fladt terræn med enkelte bebyggelser og 

flere vindmøller. Især vindmøller i Nissum Bredning er synlige herfra og tilfører et teknisk præg til det ellers rolige 

landskab. Radarmasten og især radaren på toppen vurderes at være synlig over beplantningen og vil tilføre en visuel 

uro. En stor del af radarmasten vil dog være skjult bag eksisterende beplantning, samtidig med, at radarens aflange 

og tynde form i nogen grad vil gå i med beplantningen omkring. Det vurderes derfor, at radarmasten vil tilføre en 

mindre visuel forstyrrelse til landskabet. 
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Figur 11.27: Fotostandpunkt 2. Billede af udsigt fra Strandvejen i Vejlby, ca. 1 km sydvest for radarmasten. (Foto: NIRAS). 

Figur 11.27 viser, hvor radarmasten vil optræde i landskabet set fra Vejlby, ca. 1 km sydvest for radarmasten. Radarma-

sten vil optræde i et roligt landskab, hvor den øverste del af masten og selve radaren vil være synlig over sommerhu-

sene og den lave bevoksning. Ligesom ved standpunkt 1 vil radarmasten i nogen grad gå i med den omkringliggende 

beplantning, men da der fra dette standpunkt ikke optræder andre tekniske elementer, vil den synlige del i mindre 

grad tilføre en visuel uro. På den baggrund vurderes radarmasten at tilføre en mindre visuel forstyrrelse af landskabet.  
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Figur 11.28: Fotostandpunkt 3. Billede af udsigt fra Strandvejen, ca. 1,2 km vest for radarmasten. Engbjerg Kirke er synlig på toppen af 

stenalderkystskrænten. (Foto: NIRAS). 

Fotostandpunkt 3 (Figur 11.28) viser landskabet set fra Strandvejen, ca. 1 km vest for radarmasten. Herfra vil radarma-

sten optræde i udsigten på tværs af landskabet mod Engbjerg Kirke, som ligger på toppen af den gamle stenalder-

kystskrænt ca. 26 meter over havet. Radarmasten står i kote 0, ca. 1,2 km vest for kirken. Herfra er der risiko for, at ra-

darmasten vil optræde direkte foran Engbjerg Kirke. Radarmastens gitterkonstruktion og kystskrænten i baggrunden 

medvirker til, at masten i høj grad går i med det bagvedliggende terræn. Hvis radarmasten optræder i udsigten mod 

Engbjerg Kirke og dermed forstyrrer oplevelsen af kirken som orienteringspunkt i landskabet, vurderes radarmasten 

lokalt at medføre op til en moderat visuel forstyrrelse af landskabet. Baggrunden for dette er at landskabet er udpeget 

med særlige landskabsinteresser og at kirker som orienteringspunkter har en særlig prioritering.  



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10414604 

Udarbejdet af:  BJSC, MAC, RTRO, BRE m.fl. Kontrolleret af: LRM Godkendt af: 

MXJ 
230/253 

 

Figur 11.29: Fotostandpunkt 4. Billede af udsigt mod radarmast fra Skalvej, ca. 2 km nord for radarmasten. (Foto: NIRAS). 

Fotostandpunkt 4 på Figur 11.29 viser, hvor radarmasten vil optræde i landskabet set fra nord, 2 km væk. Herfra er 

afstanden til radarmasten på 14 meter relativt stor, og derfor vil den optræde bag flere bevoksninger og sandsynligvis 

være skjult af disse. Da bevoksningen i området er kendetegnet ved at være lav, er der sandsynlighed for, at den 

øverste del af radarmasten og radaren kan være synlig over bevoksningen. Radarmasten vil optræde i et landskab, 

hvor der kun findes enkelte gårde, to synlige master, ligesom toppen af flere vindmøller fremgår. Den eventuelle syn-

lige del af radarmasten vil derfor ikke adskille sig væsentligt fra øvrige elementer i landskabet. Konstruktionen af ma-

sten i form af gittermast og en aflang radar på toppen samt afstanden medvirker dog til, at en eventuel synlig del af 

radarmasten i høj grad vil gå i med det omkringliggende landskab. Den visuelle forstyrrelse vurderes derfor til at være 

op til mindre.  
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Figur 11.30: Fotostandpunkt 5. Billede af udsigten fra Strandvejen, ca. 2,5 km nordøst for radarmasten. Stenalderkystskrænten ses 

rejse sig til venstre. (Foto: NIRAS). 

Figur 11.30 viser, hvor radarmasten vil optræde i udsigten langs stenalderkystskrænten, set fra nordøst ca. 2,5 km fra 

radarmasten. Herfra er der udsigt ud over et roligt landskab, med få bygninger og ingen tekniske anlæg. Den øverste 

del af radarmasten vil sandsynligvis være synlig over bevoksningen, og den vil derfor tilføre en teknisk prægning til 

det ellers rolige og uforstyrrede landskab. Afstanden på 2,5 km og konstruktionen er medvirkende til, at radarmasten i 

høj grad går i med det omkringliggende landskab, og den vurderes derfor at tilføre en mindre visuel forstyrrelse til 

landskabet.  
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Figur 11.31: Fotostandpunkt 6. Udsigt fra toppen af Hygum Bakker, ca. 2,2 km øst for radarmasten. (Foto: NIRAS). 

Figur 11.31 viser radarmastens placering i landskabet fra toppen af Hygum Bakker, når man kigger mod vest og ud 

over den uforstyrrede kyst. Herfra er der udsigt over kysten. Der er udpeget særlige udsigter på tværs af landskabet i 

retningen mod kysten pga. den landskabelige oplevelsesværdi. Radarmasten vil indgå i disse udsigter, men synlighe-

den af radarmasten vurderes ikke som markant, idet den vurderes til ikke at optræde over kystlinjen, og da den vil 

optræde i sammenhæng med bebyggelser i Vejlby og bevoksningen omkring Engbjerg Kirke. På den baggrund vur-

deres den at medføre en mindre visuel forstyrrelse af landskabet. 
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Figur 11.32: Fotostandpunkt 7. Billede af udsigt fra Engbjerg Kirke som ligger 1,2 km øst for radarmasten. (Foto: NIRAS). 

Figur 11.32 viser radarmastens placering i landskabet set fra Engbjerg Kirke, ca. 1,2 km øst for radarmasten. Herfra vil 

radarmasten optræde i udsigten mod vest og ud over den uforstyrrede kyst. Der er udpeget særlige udsigter på 

tværs af landskabet i retningen mod kysten pga. den landskabelige oplevelsesværdi. Radarmasten vil indgå i disse ud-

sigter, men ligesom ved standpunkt 6, vurderes synligheden af radarmasten ikke som markant, da den herfra ikke vur-

deres at optræde over kystlinjen. Samtidig vil radarmasten optræde i sammenhæng med bebyggelser i Vejlby. På den 

baggrund vurderes den at medføre en mindre visuel forstyrrelse af landskabet. 

11.4.3.3 Radarmast på Nordmarkvej påvirkning på landskab og visuelle forhold 

Radarmasten placeres i et forholdsvist åbent kystlandskab, hvor udsigter på tværs og langs af landskabet udgør væ-

sentlige oplevelsesværdier. Landskabet er udpeget med landskabsinteresser og er beliggende inden for kystnærheds-

zonen. Radarmastens synlighed og tekniske karakter får således visuel betydning. Masten vil med sin højde på 14 me-

ter og placering i et fladt, lavt terræn blive synlig fra store dele af det omgivende landskab. Da den er udformet som 

en gittermast, vil selve masten i høj grad gå i med det omkringliggende landskab. Radaren på toppen af masten er 

mere massiv, men den vurderes dog alligevel til i høj grad også at gå i med det omkringliggende landskab. Endelig 

placeres radarmasten i tilknytning til erhvervsbyggeri. Samlet set vurderes radarmasten at medføre en mindre påvirk-

ning af landskab og visuelle forhold. 

11.5 Afværgeforanstaltninger 

Lokalplanerne for Station Engbjerg og Station Idomlund indeholder bestemmelser om etablering og vedligeholdelse 

af afskærmende beplantning. Beplantning er den vigtigste afværgeforanstaltning mod en teknisk, visuel påvirkning af 

landskabet.  

Ved Station Engbjerg har beplantningen i 2022 endnu ikke nået en højde som afskærmer indsynet til stationen. I peri-

oden fra anlægsarbejdets afslutning i 2020 og indtil beplantningen opnår en afskærmende effekt, vurderes Station 

Engbjerg at medføre en moderat påvirkning af landskabet og de visuelle forhold inden for kort afstand til stationen, 

ca. 500 meter. Det vurderes, at en 10 meter bred afskærmende beplantning med hjemmehørende løvtræer, som det 
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fremgår af lokalplanens bestemmelser, på sigt vil medføre, at påvirkningen af landskab og visuelle forhold ændres til 

en mindre påvirkning. Lemvig Kommune besigtigede Station Søndervig i september 2022 og vurderede, at beplant-

ningen lever op til lokalplanens bestemmelser, og at beplantningen over tid vil vokse til en større sammenhængende 

beplantning, som delvis afskærmer stationsanlægget. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for yderligere afvær-

geforanstaltninger.  

Ved Station Idomlund er der i dag en afskærmende beplantning omkring de nye komponenter og arealudvidelsen. 

De nye komponenter vurderes at medføre en ubetydelig påvirkning af landskab og visuelle forhold. Det vurderes der-

for, at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger. 

Der vurderes ikke at være væsentlige visuelle eller landskabelige påvirkninger fra radarmasten på Normarkvej 25. Der 

vurderes således ikke behov for afværgeforanstaltninger.  

 

11.6 Konklusion 

Station Engbjerg vurderes at medføre op til en moderat visuel påvirkning af landskab og visuelle forhold. Dette er især 

fra kort afstand. Påvirkningen kan minimeres med afskærmende beplantning rundt om stationen. Det vurderes, at den 

etablerede beplantning over tid vil vokse sig til en større sammenhængende beplantning, som delvist afskærmer stati-

onsanlægget. Det vil hvilket medføre, at Station Engbjerg får en samlet set mindre påvirkning af landskab og visuelle 

forhold.  

De nye komponenter og den arealmæssige udvidelse på 0,5 ha ved Station Idomlund vurderes til at medføre en ube-

tydelig påvirkning af landskab og visuelle forhold. Den eksisterende Station Idomlund tilfører i forvejen en høj grad at 

teknisk kompleksitet til landskabet, som de nye komponenter ikke ændrer væsentligt. De mange levende hegn i om-

rådet skjuler for store dele af de nye komponenter. 

Radaranlægget på Normarkvej 25 vurderes at medføre en mindre påvirkning af landskab og visuelle forhold, selv om 

det er beliggende i et landskab tillagt en høj værdi. Det vurderes, at mastens gitterkonstruktion  og en aflang, for-

holdsvis tynd radar på toppen, i høj grad falder i med det omkringliggende landskab. 
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12. Støj 

Jævnfør Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse er støj i anlægsfasen grænset ud og beskrives derfor ikke, idet anlæg-

get ligger i det åbne land med kun 4 boliger inden for 25 meter af anlægsarbejdet og 38 boliger inden for en afstand 

af 100 meter. 

Støj i driftsfasen vurderes for Station Engbjerg og Station Idomlund samt for radarmasten. Støj fra kabelanlægget i 

driftsfasen er ikke relevant, da kablet ligger i jorden, og ikke afgiver støj. 

12.1 Lovgrundlag og metode 

Ved måling af lydens styrke bruges en særlig metode, som efterligner det menneskelige øres følsomhed. Når der må-

les på denne måde, kaldes måleenheden dB(A). En stigning på 3 dB(A) svarer til en fordobling af lydstyrken, og en 

dæmpning på 3 dB(A) svarer til en halvering af lydstyrken. Der skal dog en stigning på 8-10 dB(A) til, før det opleves, 

som at støjen fordobles. 

Det menneskelige øre er følsomt for lyde inden for frekvensområdet 20-20.000 Hz og særligt følsomt i området 

2.000-5.000 Hz. Dybe toner i frekvensområdet 10-160 Hz betegnes lavfrekvent støj, mens infralyd er betegnelsen for 

lyd i frekvensområdet under 20 Hz. Det menneskelige øre er almindeligvis ikke ret følsomt over for dybe lyde, men 

lyden er hørbar, hvis lydstyrken er høj nok, og den vil da ofte være generende. 

Ud over afstanden til støjkilderne, terrænforhold samt evt. bygningsværker afhænger det konkrete støjniveau af de 

klimatiske forhold (vindens retning, hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed).  

Beregninger af støj er gennemført efter den fælles nordiske beregningsmodel (SoundPLAN) angivet i Miljøstyrelsens 

vejledning nr. 5/1993 (Miljøstyrelsen, 1993). SoundPLAN beregner støjudbredelsen i konkrete punkter. På baggrund af 

beregningerne kan der udarbejdes støjkort, der viser støjudbredelsen over et større område. Vurderingerne af støj er 

foretaget med udgangspunkt i de eksisterende regler og vejledninger fra Miljøstyrelsen om ekstern støj 

(Miljøstyrelsen, 1984) (Miljøstyrelsen, 1993).  

12.2 Eksisterende forhold 

Station Engbjerg, Station Idomlund og radarmasten ligger i landzone med spredt bebyggelse. Nærmeste bolig ved 

Station Engbjerg ligger ca. 200 meter fra anlægget. Nærmeste bolig ved Station Idomlund er beliggende ca. 400 m 

fra anlægget. Radarmasten etableres på en landbrugsejendom uden beboelse på Normarkvej 25, hvor den nærmeste 

bolig ligger ca. 250 m væk.  

Station Engbjerg og radarmasten nyetableres i forbindelse med projektet landanlæg for Vesterhav Nord Havmølle-

park, og der er således ingen støj herfra inden gennemførelse af projektet. 

Støjbidraget fra Station Idomlund før etablering af nye komponenter er beregnet til mindre end 30 dB(A) ved de nær-

meste beboelser. Dette er under den vejledende støjgrænse på 40 dB(A) for natperioden (22-07), hvor støjgrænserne 

er lavest. 

12.3 Påvirkning i driftsfasen 

I driftsfasen vil der være støj fra Station Engbjerg, Station Idomlund og radarmasten på Normarkvej 25 døgnet rundt.  

Støj fra stationsanlæggene kommer fra transformere, filtre og kompenseringsspoler m.v. Denne støj forekommer i alt 

slags vejr. Støjen stammer fra vibrationer i de tekniske komponenters jernkerne (denne støj har en frekvens på ca. 100 

Hz), samt kølernes blæsere, når disse er i drift. Støj fra radaranlægget er en elektrisk støj. 
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Internt på stationen er der luftledninger, som forbinder fx transformere og samleskinner. Den støj, der kan komme fra 

luftledninger, kaldes koronastøj og skyldes små elektriske udladninger. Styrken af koronastøjen afhænger af spændin-

gen i ledningerne og luftfugtigheden. Støjen er kraftigst i fugtigt vejr. Baseret på konkrete støjmålinger på Energinets 

stationsanlæg udgør koronastøj ikke et betydende støjbidrag set i forhold til øvrige støjkilder på anlæggene. Støjbe-

regningerne er derfor lavet på baggrund af komponenterne på stationerne. 

Der vil forekomme servicebesøg 1 – 2 gange om måneden. Planlagte servicebesøg på stationerne udføres i dagperio-

den (kl. 07-18).  

12.3.1 Station Engbjerg 

Der er gennemført beregninger, der viser, at det samlede støjbidrag på Station Engbjerg inklusiv de harmoniske filtre 

vil overholde gældende grænseværdier ved de nærmeste boliger (Bilag 1: NIRAS’ notat af 18. august 2020 udført for 

Vattenfall). Beregningerne er udført ud fra oplysninger om støjkilder på Station Engbjerg, se Tabel 12.1.   

Tabel 12.1: Station Engbjerg, støjkilder anvendt til beregningerne. 

Anlæg Beskrivelse 

Nye støjkilder 3 stk. udendørs transformere *ONAN LWA 80 dB(A)  

1 stk. udendørs kompenseringsspole *ONAN LW 80 dB (A) 

Harmoniske filtre: LW 77 dB(A) pr. filter, totalt for tre filtre: LWA 82 dB(A) 

 

Som det fremgår af Figur 12.2, ligger det beregnede støjbidrag på mindre end 30 dB(A) ved alle nabobeboelser. Der 

er beregnet et støjbidrag på ca. 25 dB(A) ved nærmeste nabo, som ligger mod nord. Støj fra højspændingsstationer 

indeholder tydeligt hørbare toner, og det kan derfor ikke udelukkes, at der ved nogle af de nærmeste naboer, skal 

tildeles et 5 dB(A) genetillæg for indhold af tydeligt hørbare toner eller impulser ved ind- og udkobling af anlæg. Hvis 

der indregnes 5 dB(A) genetillæg, vil støjbidraget være mindre end 35 dB(A) og således stadig overholde Miljøstyrel-

sens vejledende støjgrænsen på hhv. 40 dB(A) om natten samt 55 og 45 dB(A) i dag- og aftensperioden. Beregnings-

resultaterne er vist uden et evt. tonetillæg for indhold af tydeligt hørbare toner eller impulser, da der næppe skal gives 

tonetillæg i hele det område, som kortet viser, da støjen bliver maskeret af baggrundsstøjen og således ikke være 

hørbar.  
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Figur 12.1 viser den beregnede støjudbredelse omkring Station Engbjerg. 

 

Figur 12.2: Støjbidrag fra Station Engbjerg (ekskl. evt. 5 dB genetillæg). 

Der forekommer ikke lavfrekvent støj af betydning fra stationsanlægget. Støjen fra Station Engbjerg vil i driftsfasen 

således ifølge beregninger overholde vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj i overensstemmelse med gæl-

dende vejledning fra Miljøstyrelsen.  

12.3.2 Station Idomlund  

I forbindelse med etablering af landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark udvides Station Idomlund med 0,5 ha 

mod vest, og der installeres nye komponenter i form af linjefelter, reaktor, koblingsfelter og transformer.  

Støjkilder fra udbygningen af Station Idomlund fremgår af Tabel 12.2. 

For Station Idomlund er der foretaget støjmålinger og beregninger af støjbidraget (bilag 2). Nedenstående opgørelse 

er således baseret på konkrete målinger på anlægget. 
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Tabel 12.2: Station Idomlund - støjkilder 

Anlæg Beskrivelse 

Eksisterende støjkilder 1 stk. reaktorer 90 dB(A) 

1 stk. transformere. LW: 90 dB(A) pr. stk. 

2 stk. transformere (lokalt elselskab): LW: 87 dB(A) pr. stk. 

Nye støjkilder 1 stk. transformer: LW: 80dB(A) 

1 stk. kompenseringsspole: LW: 80 dB(A) 

 

Der er beregnet et støjbidrag på 26 dB(A) ved nærmeste nabobeboelse, ekskl. evt. 5 dB(A) genetillæg for tydeligt hør-

bare toner eller impulser ved ind- og udkobling af anlæg. Dette er væsentligt under den vejledende støjgrænse på 

hhv. 40 dB(A) om natten samt 55 og 45 dB(A) i dag- og aftensperioden. Hvis der – mod forventning – skal gives 5 

dB(A) genetillæg, er det eksisterende støjbidrag således på max. 31 dB(A). Beregningsresultaterne er vist uden et evt. 

tonetillæg for indhold af tydeligt hørbare toner eller impulser, da der næppe skal gives tonetillæg i hele det område 

som kortet viser, da støjen vil blive maskeret af baggrundsstøjen og således ikke være hørbar. 

 

Figur 12.3: Støjbidrag fra Station Idomlund (ekskl. evt. 5 dB genetillæg). 

Der forekommer ikke lavfrekvent støj af betydning fra stationsanlægget. Støjen fra Station Idomlund vil i driftsfasen 

således ifølge beregninger overholde vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj i overensstemmelse med gæl-

dende vejledning fra Miljøstyrelsen.  
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12.3.3 Radarmast  

Radarmasten på Normarkvej 25 vil udsende en form for elektrisk støj. Der er gennemført støjberegninger for radar-

masten med forudsætninger om en kildestyrke på 70 dB(A).. Beregningerne viser, at støjbidraget ligger under 40 

dB(A) i få meters afstand, og radaren vil således næppe være hørbar i en afstand af ca. 50 m. Nærmeste bolig er be-

liggende i en afstand af ca. 250 meter. 

Nedenstående støjkort (Figur 12.4) viser den beregnede støjudbredelse omkring radarmasten. 

 

Figur 12.4: Beregnet støjudbredelse ved radarmasten på Normarkvej 25 

Der forekommer ikke lavfrekvent støj af betydning fra radaranlægget. Støjen fra radaranlægget vil i driftsfasen således 

ifølge beregninger overholde vejledende grænseværdier på hhv. 40 dB(A) om natten samt 55 og 45 dB(A) i dag- og 

aftensperioden for virksomhedsstøj i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen.  

12.4 Afværgeforanstaltninger 

Idet der ikke er overskridelser af de vejledende støjgrænser, vurderes der ikke behov for afværgeforanstaltninger. 

12.5 Konklusion 

I driftsfasen vil støjbidraget fra Station Engbjerg og Station Idomlund være mindre end 30 dB(A) ved nærmeste bolig. 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på hhv. 40 dB(A) om natten samt 55 og 45 dB(A) i dag- og aftensperioden vil 

således være overholdt. Støjbidraget fra radarmasten vil ligge under den vejledende grænseværdi i få meters afstand 

og langt under den vejledende grænseværdi ved nærmeste bolig, som er 250 meter væk. 

Der vil således være en ubetydelig påvirkning med støj.  
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13. Kumulative påvirkninger 

Der kan forekomme kumulative påvirkninger, som resultat af kombinerede påvirkninger fra forskellige delelementer i 

projektet eller fra et eksternt projekt, der udføres samtidig med projektet. Formålet med at vurdere de kumulative på-

virkninger er at få en helhedsvurdering af, om påvirkningerne tilsammen medfører væsentlige påvirkninger af miljøet. 

Kumulative påvirkninger kan angå bl.a. øgede visuelle landskabspåvirkninger, støj, forstyrrelser, fragmentering af na-

turområder m.v.. Det er vigtigt at være opmærksom på, at flere projekter samlet set kan medføre en væsentlig påvirk-

ning, selvom miljøpåvirkningen for hvert enkelt projekt ikke vurderes at være væsentlig.   

Der vurderes ikke at være væsentlige kumulative påvirkninger fra forskellige delelementer inden for projektet. Station 

Engbjerg ligger mere end 30 km fra Station Idomlund, hvilket er så stor afstand, at kumulativ støj, visuel- eller land-

skabspåvirkning ikke kan forekomme.  

I det følgende foretages en vurdering af, hvilke projekter landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark kan kumulere 

med i henholdsvis anlægsfasen og driftsfasen, og om der kumulativt kan forekomme væsentlige påvirkninger. Land-

anlægget for Vesterhav Nord Havmøllepark blev anlagt i 2018 – 2020. Der er derfor både indhentet oplysninger om 

projekter, der var relevante, dengang anlægget blev etableret, samt nye projekter som siden er kommet til, og som 

potentielt kan virke kumulativt med dette projekt i driftsfasen.  

13.1 Thor Havmøllepark  

Thor Havmøllepark placeres 20 km ud for kysten ved Thorsminde på Jyllands vestkyst ved Nissum Fjord. Miljøstyrelsen 

er myndighed for miljøkonsekvensvurdering af projektets landanlæg. Energistyrelsen godkendte planen for Thor Hav-

møllepark i juni 2021 og udstedte forundersøgelsestilladelse i maj 2022. Energistyrelsen gennemførte idéfasehøring for 

miljøkonsekvensvurdering af havmølleparken i perioden d. 3. juni – 1. juli 2022. Miljøstyrelsen meddelte den 29. juni 

2022 § 25 tilladelse til landanlægget for Thor Havmøllepark. En etableringstilladelse til havmølleparken forventes i 

2024, og idriftsættelse sker jævnfør koncessionsaftalen med udgangen af 2027.  

Landanlægget for Thor Havmøllepark forventes anlagt i 2022-2023. På strækningen indtil Klosterhede Plantage er der 

en afstand på minimum 2,5 km mellem kabelanlægget for Vesterhav Nord og kabelanlægget for Thor Havmøllepark. 

Fra Klosterhede Plantage og frem til Station Idomlund anlægges kabelanlægget for Thor Havmøllepark mellem 0,5 – 

1,5 km fra landanlægget for Vesterhav Nord Havmøllepark. Ca. 3,5 km nordøst for Idomlund anlægges kabelanlæg til 

Thor Havmøllepark i en afstand af ca. 100 m fra kabelanlæg til Vesterhav Nord Havmøllepark. Kabelanlægget for Ve-

sterhav Nord Havmøllepark blev anlagt i 2019, og der er således en tidsmæssig forskydning på 3-4 år for anlægsfa-

serne. Det betyder, at kumulative effekter fra fx støj og trafik i anlægsfasen kan udelukkes.  

Landanlægget for Thor Havmøllepark medfører en udvidelse af kapaciteten på Station Idomlund. Udvidelsen indebæ-

rer etablering af et nyt 220 kV-anlæg med et arealbehov på ca. 10 ha. Det nye anlæg etableres 200 meter syd for den 

nuværende Station Idomlund, men inden for det ca. 37,4 ha store lokalplanlagte stationsområde. Landanlægget til 

Thor etableres som et åbent anlæg af samme type, som allerede forekommer på den eksisterende station. 

Med begge projekter gennemført vil Station Idomlund medføre en større visuel påvirkning af landskabet. Udvidelsen 

på Station Idomlund i forbindelse med landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark blev anlagt i august 2018 - no-

vember 2019 og vurderes at medføre en ubetydelig landskabelig påvirkning. Visualiseringerne i Miljøkonsekvensrap-

porten for Thor Havmøllepark blev udarbejdet i 2020. Billederne af de eksisterende forhold viser derfor anlæg opført i 

forbindelse med landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark. De kumulative forhold mellem landanlæg for Vester-

hav Nord og landanlægget til Thor Havmøllepark vurderes i miljøkonsekvensrapporten for landanlæg til Thor Hav-

møllepark, at det nye stationsanlæg, der bygges i forbindelse med Thor Havmøllepark, i sig selv har en lille påvirkning 

af landskabet og en moderat påvirkning af den visuelle oplevelse af landskabet. Herudover vurderes det, at der er 
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visuel kontakt mellem det stationsanlæg, der bygges i forbindelse med Thor Havmøllepark og det eksisterende stati-

onsanlæg ved Idomlund inkl. de nye komponenter etableret i forbindelse med Vesterhav Nord Havmøllepark. Det 

vurderes dog, at der er tale om en lille kumulativ, landskabelig påvirkning, da området ikke er sårbart for yderligere 

tekniske anlæg af samme karakter.  

Der er udført støjberegninger for driftsfasen af et nyt stationsanlæg ved Station Idomlund i forbindelse med anlæg af 

landanlæg for Thor Havmøllepark. Beregningerne medtager landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark under eksi-

sterende forhold. Støjberegningerne viser, at alle grænseværdier overholdes til nærmeste boliger, og der vurderes 

derfor ikke at være kumulative forhold i driftsfasen.  

I Miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Nord de marine anlæg, som Energistyrelsen gav etableringstilladelse i de-

cember 2020, er der foretaget en vurdering af kumulative effekter (hydrografi, sediment, Natura 2000, natur, befolk-

ning, landskab etc.) mellem Thor, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord havmølleparker. Det vurderes heri, at der ikke er 

væsentlige kumulative effekter af havmølleparkerne. Bl.a. fremgår det, at mindsteafstanden mellem havmøllerne for 

Thor og Vesterhav Nord Havmøllepark er 14 km (Vesterhav Syd Havmøllepark ligger længere væk). Den landskabelige 

og visuelle kumulative påvirkning mellem Thor og Vesterhav Nord Havmøllepark vurderes som mindre til ubetydelig. 

Anlægsarbejdet for Vesterhav Nord Havmøllepark på havet gennemføres i 2023, mens landanlægget blev bygget i 

2018-2020, med enkelte udestående arbejder såsom sammenkoblingen af søkablet fra havmølleparken med landkab-

let. Der vurderes derfor ikke at kunne være kumulative effekter mellem landanlæggene og anlæggene på havet. Møl-

lerne står 5-9 km fra kysten og mere end 10 km fra Station Engbjerg.  

13.2 Vesterhav Syd Havmøllepark 

Landanlægget for Vesterhav Syd Havmøllepark blev etableret i 2018-2020 og ligger mere end 30 km fra landanlæg-

get for Vesterhav Nord Havmøllepark. Det vurderes, at der ikke kan forekomme væsentlige kumulative miljøpåvirknin-

ger af projektet, både for anlægsfase og driftsfase.  

I forhold til Vesterhav Syd havmøllepark (de marine dele) er der foretaget en vurdering af kumulative effekter mellem 

Thor, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord i Miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Nord de marine anlæg. Det vurde-

res, at grundet afstanden mellem Vesterhav Nord og vindmøllerne fra Vesterhav Syd (mere end 40 km) er det tvivl-

somt, hvorvidt vindmøllerne derfra overhovedet vil kunne ses. Det vurderes derfor, at der ikke er væsentlige kumula-

tive effekter mellem havmølleparkerne.  

13.3 Endrup – Idomlund 

Energinet planlægger at erstatte den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund med en ny 400 

kV luftledning mellem Endrup og Idomlund, en strækning på ca. 95 km. Der pågår en miljøvurderingsproces for pro-

jektet og 2. offentlighedsfase gennemføres fra 30. juni til 15. september 2022. Projektet kræver en udvidelse af Station 

Idomlund inden for primært 400 kV spændingsområdet. Endrup-Idomlund er under myndighedsbehandling, men 

anlægsarbejdet forventes afsluttet i løbet af 2026. Anlægstidspunkt vil således ligge i perioden 2022-2026.  

Da alle anlægsarbejder på Station Idomlund i forbindelse med landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark blev af-

sluttet i 2019, vil der på grund af 3-4 års forskel i anlægstidspunkt ikke være en kumulativ påvirkning i forhold til støj 

og forstyrrelse i anlægsfasen. Der vurderes derfor ikke at være en væsentlig kumulativ påvirkning af støj i anlægsfasen 

fra de to anlægsprojekter.  

Der er udført støjberegninger for driftsfasen for Endrup-Idomlund, som medtager landanlæg for Vesterhav Nord Hav-

møllepark under eksisterende forhold (samt Gedmose og KT33, se længere nede). Støjberegningerne viser, at alle 
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vejledende grænseværdier overholdes til nærmeste bolig, og der vurderes derfor ikke at være kumulative forhold i 

driftsfasen.  

Med begge projekter gennemført, vil Station Idomlund medføre en større påvirkning af landskab og visuelle forhold.  

Området omkring Station Idomlund præges af tekniske anlæg og er ikke udpeget som et værdifuldt landskab i Kom-

muneplanen 2021-2033 for Holstebro Kommune. Begge projekter gennemføres inden for et stort areal (se Figur 13.1) 

som er lokalplanlagt til tekniske anlæg. Det vurderes derfor ikke at have væsentlige kumulative påvirkninger på de 

visuelle forhold. Endvidere vurderes det, at de nye komponenter, som er installeret på Station Idomlund i forbindelse 

med Landanlæg for Vesterhav Nord, ikke vil medføre væsentlige påvirkninger i kumulation med udvidelse af Station 

Idomlund i forbindelse med etablering af 400 kV luftledning mellem Endrup - Idomlund.  

13.4 Gedmose og KT33 på Station Idomlund  

Station Idomlund blev i 2021 udvidet som følge af tilslutning af solcelleparken Gedmose og installation af en ny trans-

former (KT33), som vist i Figur 13.1. Miljøstyrelsen meddelte den 9. december 2020, at projekterne ikke ville kunne på-

virke miljøet væsentligt, og at de derfor ikke var omfattet af krav om miljøvurdering. Anlægsarbejderne i forbindelse 

med landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark blev gennemført i 2018-2019 og på grund af den tidsmæssige ad-

skillelse vurderes der ikke at være en kumulative påvirkninger i forhold til støj og forstyrrelse i anlægsfasen på Station 

Idomlund.  

Både Gedmose og KT33 blev, ligesom landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark, færdigbygget inden miljøkonse-

kvensvurdering for Landanlæg for Thor Havmøllepark og Endrup-Idomlund. Anlæggene er derfor medtaget i Miljø-

konsekvensrapporterne for Landanlæg for Thor Havmøllepark og for Endrup-Idomlund og er således indeholdt i den 

vurdering, som fremgår ovenfor under disse projekter.  
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Figur 13.1: Station Idomlund som den så ud efter Landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark var færdigbygget. Placering af de 

projekter ved Station Idomlund, som er beskrevet i forhold til kumulative effekter, er vist: Landanlæg for Thor Havmøllepark, Endrup-

Idomulund, KT33 og Solcellepark Gedmose (Energinet, 2020). 

 

13.5 Banedanmark – planlagte projekter 

Banedanmarks signalprogram (FTN) indebærer arbejde på forskellige jernbanestrækninger i perioden fra 2019 og 

fremefter. Banedanmark etablerer kabler i forbindelse med signalprogrammet på strækningen mellem Naur og Hol-

stebro i 2022. Landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark krydser jernbanen med styret underboring ved Kærvej i 

Naur, Holstebro Kommune. Kabelanlægget blev anlagt i 2019, mens Banedanmarks arbejde i øjeblikket pågår og for-

ventes afsluttet i 2022. På grund af den tidsmæssige forskydning vurderes der ikke at forekomme væsentlige kumula-

tive påvirkninger i anlægsfasen. Kabelanlægget vurderes endvidere ikke at kunne virke i kumulation med signalpro-

grammet i driftsfasen.   

13.6 Lemvig, Struer og Holstebro Kommune 

Lemvig Kommune undersøger i øjeblikket flere mulige lokaliteter til to vådområdeprojekter i forhold til deres eg-

nethed.  
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Vådområdeprojekt for Fåre Mølleå krydser kabelanlægget to steder. Det ene sted er over en strækning på 100 meter, 

og det andet sted over en strækning på 50 meter. Vådområdeprojektet er i en indledende fase og anlægstidspunkt 

kendes derfor endnu ikke. 

Vådområdeprojektet for Nørrevese krydser kabelanlægget over en strækning på ca. 800 meter. Vådområdeprojektet 

for Nørrevese indebærer, at den nuværende pumpedrift ophører, grundvandsstanden vil stige, og arealerne vil over-

svømmes i regnfulde perioder. Anlægsfasen for vådområdeprojektet Nørrevese er usikker, men forventes i 2024-25.  

Der vil ikke være tidsmæssigt sammenfald af anlægsfasen for de to vådområdeprojekter og landanlæg for Vesterhav 

Nord Havmøllepark, som blev gennemført i 2019. En kumulativ effekt i anlægsfasen kan derfor udelukkes. 

Der kan i driftsfasen være en konflikt mellem et kabelanlæg og et vådområde, fx da muffer og linkbokse ikke kan tåle 

at ligge under vand. For at undgå en konflikt i forhold til vådområdeprojekt Fåre Mølleå er Energinet, som ejer kablet, 

og EnviDan, som rådgiver på lavbundsprojektet i indledende dialog. Vådområdeprojektet for Nørrevese er endnu på 

et tidligt stadie, og der er derfor ikke igangsat dialog omkring evt. tekniske konflikter mellem de to projekter. Samlet 

set vurderes det, at vådområdeprojekterne ikke medfører kumulative miljøeffekter i driftsfasen som følge af tilstede-

værelsen af de to projekter samme sted. 

Der er ingen konkrete planlagte projekter i Struer eller Holstebro Kommune, som kan kumulere med landanlæg for 

Vesterhav Nord Havmøllepark.  

13.7 Konklusion 

Der er ikke identificeret væsentlige kumulative påvirkninger af landanlægget for Vesterhav Nord Havmøllepark med 

andre planer og projekter hverken i anlægsfasen eller driftsfasen. 
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14. Alternativer 

Der er ikke foreslået alternativer i forbindelse med 1. offentlighedsfase, som blev afholdt i februar-marts 2022.  

VVM-redegørelsen for Vesterhav Nord Havmøllepark fra 2015 omfattede et undersøgelsesområde, som var ca. 300 

meter bredt og 79 km langt (se Figur 14.1). Ved ilandføringen omkring Bonnet og ved Gødstrup var undersøgelsesom-

rådet delt op i en nordlig og en sydlig korridor, som kan sidestilles med alternativer. 
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Figur 14.1 Figur fra VVM-redegørelsen for Vesterhav Nord fra 2015. Figuren viser undersøgelsesområder og placering af de i teksten 

nævnte tekniske anlæg. Det sydlige ilandføringspunkt, linjeføring syd om Bonnet, kabelanlæg fra Idomlund til Herning samt nedtag-

ning af luftledningsforbindelsen Struer-Herning blev efterfølgende fravalgt.  

Herudover var der udlagt områder til placering af en kystnær kabelstation ved valg af både et nordligt og et sydligt 

ilandføringspunkt samt et område til en koblingsstation ved Lomborg lidt længere inde i landet (se Figur 14.1). 

Endelig indeholdt rapporten mulighed for demontering af en 150 kV luftledning mellem Struer og Herning og en usik-

kerhed om, hvorvidt der skulle anvendes seks 33 kV kabler eller tre 66 kV kabler fra kysten til den kystnære koblings-

station.     
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Ved ilandføring blev den nordlige korridor valgt på grund af hensyn til at sikre redundans i vindmøllernes tilslutning til 

nettet, samt for at reducere antallet af møller tilsluttet en streng. Den nordlige korridor ved Vejlby muliggør en place-

ring af ilandføringskablet centralt på vindmølleparken, og således den mest direkte linjeføring til land og videre til Sta-

tion Engbjerg. 

Ved Bonnet blev den nordlige korridor valgt som en naturlig forlængelse af valget af det nordlige ilandføringspunkt.  

Oprindeligt var et kabelanlæg fra Idomlund til Herning en del af kabelhandlingsplanen for området. Efterfølgende be-

regninger viste, at der ikke var behov for dette kabelanlæg. Kabelanlægget indgår ikke længere i netplanlægningen 

for Vestjylland og forventes derfor aldrig at blive bygget. Alternativerne ved Gødstrup endte derfor med ikke at være 

relevante. Da der ikke blev bygget et nyt kabelanlæg mellem Idomlund og Herning, blev nedtagning af 150 kV luftled-

ningen mellem Struer og Herning ikke relevant. 150 kV luftledningen forventes i stedet nedtaget i forbindelse med den 

kommende restrukturering af 150 kV nettet i Vestjylland, som ikke er en del af dette projekt.  

Placering af en koblingsstation ved Lomborg var oprindeligt planlagt, fordi den nærtliggende Station Ramme ikke kan 

håndtere tilslutningen af yderligere vindmølleparker. I forbindelse med detailplanlægningen viste det sig imidlertid 

mere hensigtsmæssigt at placere koblingsanlæggene på en ny Station Engbjerg. Station Lomborg blev derfor fravalgt.   

Placering af Station Engbjerg tættere på kysten er fravalgt, da det i VVM-redegørelsen fra 2015 blev vurderet, at det 

her ikke ville være muligt at afskærme et stationsanlæg tilstrækkeligt ved at udnytte terrænforhold, afskærmende be-

voksning eller ved at sænke anlægshøjden. Området 700 m vest for Klinkby og 3,5 km fra kysten blev valgt på grund 

af afstanden på ca. 1,5 km til den markante randmoræne ved Hygum Bakker, så overgangen fra det flade åbne land-

skab til randmorænen med gravhøje ikke forstyrres. Samtidig betyder afstanden til Klinkby at den visuelle påvirkning af 

landsbyen er minimeret og at der ikke opstår støjgener.  

Endelig var der i 2015 usikkerhed om, hvilket spændingsniveau kablerne ved kysten skulle have. Et alternativ med an-

vendelse af 33 kV kabler blev fravalgt til fordel for 66 kV kabler, idet der kræves dobbelt så mange 33 kV kabler (seks) 

som 66 kV kabler (tre). På grund af færre kabler opnås en økonomisk besparelse ved at vælge 66 kV kabler. Endelig 

minimeres det berørte areal ved at vælge 66 kV, da antallet af kabelgrave reduceres, så anlægsområdet og servitut-

bæltet blev smallere. 

Den konkrete placering af landkablet inden for den ca. 300 meter brede korridor, som VVM-tilladelsen fra 2017 gav 

mulighed for, er sket på baggrund af lodsejerforhandlinger og i dialog med Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.  

Alternative placeringer af det allerede etablerede kabelanlæg er i dag ikke reelle, valgbare alternativer for bygherre på 

grund af de økonomiske, miljømæssige og tidsmæssige konsekvenser, det vil have at skulle fjerne det eksisterende, 

allerede etablerede anlæg og genetablere et nyt kabelanlæg på en ny placering. 
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15. Eventuelle mangler 

I henhold til miljøvurderingsloven skal en miljøkonsekvensvurdering indeholde en oversigt over punkter, hvor data-

grundlaget er usikkert, eller hvor der mangler viden til at kunne foretage en fuldstændig vurdering af miljøkonsekven-

serne. Herunder skal der gøres rede for, hvilken betydning dette har for vurderingernes validitet. 

I denne miljøkonsekvensvurdering er der ikke identificeret nogle mangler. Det er vurderet, at der har været tilstrække-

lig viden og datagrundlag til at gennemføre en fuldstændig vurdering af miljøkonsekvenserne.  

 

 

16. Bilag 

Bilag 1: Støjberegninger Engbjerg 

Bilag 2: Støjberegninger Idomlund  
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Notat 

Vattenfall Vindkraft A/S 

VHN Station Engbjerg 

Støj fra filtre 

1 Indledning 
Efter anmodning fra Vattenfall Vindkraft A/S har NIRAS foretaget beregninger af 

det samlede støjbidrag fra Station Engbjerg i forbindelse med etablering af VHN 

Havmøllepark. 

Baggrunden herfor er, at Vattenfall skal installere 2 harmoniske filtre på Energi-

nets transformatorstation. 

Derfor er der behov for en ny samlet beregning af det eksterne støjbidrag fra hele 

anlægget. 

2 Placering 
Station Engbjerg er en ny transformerstation der etableres i forbindelse med VHN 

Havmølleparken og den er placeret i det åbne land, som vist på nedenstående fi-

gur 2.1.  

Anlægget ligger ca. 800 meter vest for Klinkby. 

Nærmeste boliger ligger i landzone ca. 200 meter nord for anlægget. 

18. august 2020

Projekt ID: 10409587 

Ændret: 18-08-2020 12:50 

Revision:  

Udarbejdet af HKD 

Kontrolleret af JEK 

Godkendt af HKD 

Bilag 1 til miljøkonsekvensrapport for landanlæg
til Vesterhav Nord Havmøllepark, sept.2022  



 

 

 

2 

   
Figur 2.1: Station Engbjerg (gul 

skravering) 
 

 

    

Ved støjberegningerne er der taget afsæt i, at virksomheden skal overholde en 

støjgrænse på 40 dB(A) om natten ved boliger i landzone. Der er taget afsæt i – 

normal praksis – at støjgrænserne skal overholdes ved udendørs opholdsarealer i 

tilknytning til boligen (ca. 15 m fra facaden). 

Det vil være støjgrænsen om natten, der er dimensionsgivende for den tilladelige 

støjudsendelse fra anlægget, idet anlægget vil kunne være i fuld drift døgnet 

rundt, og der således ikke er forskel på støjbidraget i de forskellige perioder af 

døgnet. 

3 Forudsætninger 

3.1 Energinets anlæg 
NIRAS har tidligere foretaget beregninger af støjbidraget fra Energinets anlæg. 

Dette er senest sket i notat af den 26. marts 2018. 

Energinet.dk har oplyst, at der installeres følgende støjkilder i forbindelse med 

VHN projektet:  

• TA31, TA32 og TA33 transformer (3 stk.) Kildestyrke LWA: 78 dB(A) pr. stk.  

• RA = Reaktor (2 stk.) Kildestyrke LWA: 85 dB(A) pr. stk.  

• VF-reaktor (2 stk.) Kildestyrke LWA: 67 dB(A) pr. stk.  

• RF = filter. Kildestyrke LWA: 80 dB(A).  

3.2 Vattenfalls anlæg 
Vattenfall har oplyst, at der installeres 2 harmoniske filtre med en kildestyrke på 

LWA: 80 dB(A) pr. stk. 
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Vattenfalls anlæg placeres som vist på nedenstående figur 3.1 (filtrene placeres 

inden for det lilla område). Den endelige placering foreligger ikke endnu. 

   
Figur 3.1: Placering af Vatten-

falls anlæg (det lilla område) 
 

 

    

4 Støjberegninger 
Med afsæt i ovenstående er der foretaget beregninger af det samlede støjbidrag 

fra stationsanlægget. 

Beregningerne er foretaget efter den fællesnordiske beregningsmetode for eks-

ternstøj (Generel Prediction Method 2019) ved hjælp af beregningsprogrammet 

SoundPLAN ver. 8.2. 

Der er anvendt en kildehøjde på 7 meter for alle støjkilder. Kildehøjden har ingen 

afgørende betydning for beregningsresultaterne, idet der ikke er regnet med 

dæmpning fra stationsbygningen på anlægget. 

Der er regnet med hårdt terræn på selve stationsanlægget, da store dele af områ-

det vil være belagt med asfalt eller grus. Terrænet udenfor stationsanlægget er 

forudsat at være akustisk blødt (åbent land). 

På nedenstående figur 4.1 er det beregnede støjbidrag vist (Støjkortet er også 

vedlagt i appendix 1). 
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Figur 4.1: Støjkort der viser 

støjudbredelsen fra Station 

Engbjerg 

 

 

    

Som det fremgår så ligger det beregnede støjbidrag på mindre end 30 dB(A) ved 

alle nabobeboelser. Der er beregnet et støjbidrag på ca. 25 dB(A) ved nærmeste 

nabo mod nord. Beregningsresultaterne er vist uden et evt. tonetillæg for indhold 

af tydeligt hørbare toner. Støj fra transformerstationer indeholder ofte tydeligt 

hørbare toner, og det kan derfor ikke udelukkes, at der ved nogle af de nærmeste 

naboer, vil skulle tildeles en 5 dB genetillæg for indhold at tydeligt hørbare toner.  

Det må dog forventes, at der ved støjbidrag på ca. 25 dB(A) eller mindre ikke vil 

skulle tildeles tonetillæg, på grund af baggrundsstøjen i området. Tonerne vil såle-

des næppe være tydeligt hørbare ved disse niveauer.  

Ovenstående støjkurver forventes således at repræsentere den resulterende støj-

belastning. 

Støjbidraget fra de 2 filtre, som Vattenfall skal opstille ligger på mindre end 10 

dB(A) ved nærmeste nabo. 

Placeringen af filtrene indenfor det lilla område på figur 3.1 er ikke afgørende for 

det samlede støjbidrag. 

5 Konklusion 
Det kan konkluderes, at Station Engbjerg vil overholde den vejledende støjgrænse 

på 40 dB(A) i natperioden ved boliger med stor margin. 
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1 Indledning 
Energinet har anmodet NIRAS om at udføre støjmålinger og beregninger for trans-

formatorstation Idomlund. 

Formålet med målingerne er at fastlægge stationsanlæggets eksterne støjbidrag. 

Målingerne er foretaget som kvalitet ”Miljømåling – ekstern støj”, og målingerne 

kan efterfølgende anvendes som grundlag for en rapport ”Miljømåling – ekstern 

støj”, men denne rapport er ikke dokumenteret som en ”Miljømåling – ekstern 

støj”. 

1.1 Støjvilkår 
Det er forudsat, at stationen skal overholde de vejledende støjgrænser i Miljøsty-

relsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”, jf. Tabel 1.1. 

Områdetype  Man.-fre. 

Kl. 07-18 

Lør. 

Kl. 07-14 

 

 

dB(A) 

Man.-fre. 

Kl. 18-22 

Lør. 

Kl. 14-22 

Søn- og helligdag 

Kl. 07-22 

dB(A) 

Alle dage 

Kl. 22-07 

 

 

 

 

dB(A) 

1) Erhvervs- og indu-
striområder 

70 70 70 

2) Erhverv- og indu-
striområder med 
forbud mod gene-
rende virksomhed 

60 60 60 

3) Områder for blan-
det bolig- og er-
hvervsbebyggelse, 
centerområder, by-
kerne) 

55 45 40 

4) Etageboligområder 50 45 40 

5) Boligområder for 
åben og lav bolig-
bebyggelse 

45 40 35 

6) Sommerhusområ-
der og offentligt til-
gængelige rekrea-
tive områder. Sær-
lige naturområder 

40 35 35 

7) Kolonihaver 
Konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde 

8) Det åbne land 

(inkl. landsbyer og 

landbrugsarealer) Konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde 

 

Støjgrænserne er for dag-, aften- og natperioden og er gældende indenfor nær-

mere definerede tidsrum (referencetidsrum): 

Hverdage samt søn- og helligdage, kl. 7-18:  8 timer 

Lørdage kl. 7-14:   7 timer 

Lørdage kl. 14-18:   4 timer 
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vægtede lydtrykniveau  
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Alle dage kl. 18-22 (aften):   1 time 

Alle dage kl. 22-07 (nat):   0,5 time 

De nærmeste nabobeboelser er beliggende i det åbne land (områdetype 3). 

2 Beliggenhed 
Station Idomlund er beliggende i det åbne land ca. 2,5 km vest for Holstebro på 

Idomlundvej 9 på matr. Nr. 2r. 

Placeringen fremgår af nedenstående figur 2.1. 

   
Figur 2.1: Placering af Station 

Idomlund. 
 

 

    

Nærmeste naboer er beliggende mere end 400 m fra anlægget. 

2.1 Lydudbredelsesforhold 
Området på og udenfor stationen er primært akustisk porøst (marker). På selve 

stationsanlægget er terrænet primært akustisk hårdt (belægningssten m.v.). 

Området er forholdsvist fladt. Højdekurver, bygninger og veje er indhentet fra 

Kortforsyningen og indlagt i beregningsmodellen.  

2.2 Beregningspunkter 
Der er udvalgt to beregningspunkter ved de nærmeste boliger i det åbne land, øst 

og nordvest for virksomheden (Idomlundvej 4 og 8). Punkterne er placeret 1,5 m 

over lokalt terræn. Placeringen kan ses af bilag 2. 
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2.3 Driftsforhold 
Stationen vil kunne være i drift hele døgnet og på alle dage i løbet af året. 

Den interne trafik er meget begrænset (trafik ved service og vedligehold), og vur-

deres ikke at give et betydende bidrag til stationens samlede eksterne støjniveau. 

Intern trafik er derfor ikke medtaget i beregningerne. 

3 Støjkilder 

3.1 Eksisterende forhold 
Der er den 8. januar 2021 foretaget kildestyrkemålinger af de betydende støjkil-

der. 

Der er foretaget målinger på såvel Energinets støjkilder, som støjkilder der tilhører 

det lokale elselskab. 

Der er målt på følgende støjkilder: 

Støjkilder og kildestyrker af de mest betydende støjkilder fremgår af tabel 3.1. 

Navn 
Kildestyrke 
LWA dB(A) 

Bemærkning 

ZL 1 -3 85,6 Energinet 

ZL 1-5 90,3 Energinet 

KT 51 90,1 Energinet 

KT 52 89,5 Energinet 

KT 31 87,2 Lokalt energiselskab 

KT 32 87,3 Lokalt energiselskab 

 

De målte kildedata og tilhørende målemetoder fremgår af udskrift i bilag 1.  

Placeringen af støjkilderne fremgår af nedenstående figur 4.1. 

 

Tabel 3.1: Støjkilder, kildes-

tyrker.  
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3.2 Fremtidige forhold 
Der er planer om at etablere end ekstra transformer på anlægget (KT 33). 

Der er anvendt en kildestyrke på LWA: 75 dB(A). (Garanti fra leverandør). 

Placeringen fremgår af nedenstående figur 4.2. 

 

Figur 3.1: Placering af støjkil-

der 
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4 Måle- og beregningsmetoder 
Der er foretaget måling af kildestyrken af stationens væsentligste støjkilder, hvor-

efter støjbidraget i immissionspunkterne er fastlagt ved beregning. 

De udførte målinger og beregninger er udført iht. Miljøstyrelsens vejledning 5/93 

ved hjælp af ”General Prediction Method 2019”. 

Til beregningerne er anvendt programmet SoundPLAN v. 8.2, hvor kort med måle-

stoksforhold, bygninger, skærme, reflekterende genstande, terræn, reference-

punkter og kildedata indlægges/digitaliseres, hvorefter SoundPLAN beregner stø-

jen i de udvalgte punkter i henhold til den fælles nordiske beregningsmetode for 

industristøj. 

Koteforhold m.v. for området på og omkring stationen er hentet i digital form fra 

Kortforsyningens hjemmeside og indlagt i SoundPLAN. 

Målingerne er foretaget d. 8. januar 2021. 

4.1 Meteorologiske forhold 
Målingerne er gennemført som kildestyrkemålinger i afstande på mindre end 5 

meter, og de meteorologiske forhold har ikke betydning på måleresultaterne. 

4.2 Baggrundsstøj 
Baggrundsstøjen i området stammer fra trafik på Idomlundvej. Baggrundsstøjen 

var uden betydning ved målingerne. 

5 Beregningsresultater 
Støjen fra stationen kan betegnes som stationær. 

Figur 3.2: Placering af støjkil-

der (fremtidige forhold) 

KT 33 placeres ved pilen 
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5.1 Tonalitet 
Transformatoranlæg indeholder ofte tydelig hørbare toner i støjen. Dette er også 

tilfældet for Station Idomlund, men på grund af afstand og det beregnede støjni-

veau i beregningspunktet, vurderes der ikke at være tydeligt hørbare toner fra an-

lægget i støjen ved beregningspunkterne. Støjen er i det hele taget næppe hørbar 

ved beregningspunkterne på grund af den generelle baggrundsstøj (trafik, vind 

m.v.) 

5.2 Impulser 
Der er ikke registreret tydeligt hørbare impulser i støjen fra anlægget. 

5.3 Tone- og impulstillæg 
Med baggrund i ovenstående vurderes der således ikke grundlag for at give tillæg 

for hverken impulser eller tydeligt hørbare toner i støjen. 

5.4 Resulterende støjbidrag 

5.4.1 Eksisterende forhold 

Der er beregnet følgende ækvivalente korrigerede støjbidrag fra stationen: 

Beregningspunkt 
Resulterende støj-

bidrag Lr 
Dag/aften/nat 

Vilkår 
 

Dag/aften/nat 

Udvidet usik-
kerhed 
± dB 

R1 Idomlundvej 4 25 / 25 / 25 55 / 45 / 40 3 / 3 / 3 

R2 Idomlundvej 8 26 / 26 / 26 55 / 45 / 40 3 / 3 / 3 

 

Støjbidraget i weekendperioden er identisk med støjbidraget på hverdage. 

5.4.2 Fremtidige forhold 

Der er beregnet følgende ækvivalente korrigerede støjbidrag fra stationen: 

Beregningspunkt 
Resulterende støj-
bidrag Lr 
Dag/aften/nat 

Vilkår 
 
Dag/aften/nat 

Udvidet usik-
kerhed 
± dB 

R1 Idomlundvej 4 25 / 25 / 25 55 / 45 / 40 3 / 3 / 3 

R2 Idomlundvej 8 26 / 26 / 26 55 / 45 / 40 3 / 3 / 3 

 

Støjbidraget i weekendperioden er identisk med støjbidraget på hverdage. 

 

Den nye støjkilde KT33 bidrager med mindre end 5 dB(A) i begge beregningspunk-

ter, og giver derfor ikke anledning til, at det samlede støjbidrag øges. 

5.5 Maksimalt støjbidrag 
Stationens maksimale støjbidrag vurderes ikke at overstige det ækvivalente støjbi-

drag, da støjen er stationær. 

Da det ækvivalente støjbidrag overholder støjgrænserne, vil stationens maksimale 

støjbidrag derfor også overholde støjgrænserne. 

Tabel 5.1: Beregnet resulte-

rende støjbidrag i dB(A) re 20 

µPa  

Tabel 5.2: Beregnet resulte-

rende støjbidrag i dB(A) re 20 

µPa  
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5.6 Støjkort 
Støjudbredelsen fra virksomheden, 1,5 m over terræn, er beregnet i et grid med 

10 m mellem punkterne. Resultaterne fremgår af støjkort i Bilag 2.  

6 Konklusion 
Anlægget overholder de vejledende støjgrænser med stor margin. Dette gælder 

både med og uden KT33 i drift.  

 

 



 

 

Energinet  9. februar 2021  www.niras.dk 

10 

Appendix 1: Kildestyrker 

 

For KT 33 er der anvendt en kildestyrke på LWA: 75 dB(A). 
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Appendix 2 Støjkort 

 

 


