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1 Indledning 

Energinet planlægger at etablere en ny 75 km lang højspændingsforbindelse mellem Endrup og den dansk tyske 

grænse. Formålet med forbindelsen er at forstærke elnettet internationalt for at understøtte den grønne omstilling til 

især vindenergi samt sikre den fulde værdiskabelse af de nye udlandsforbindelser til England (Viking Link) og elforbin-

delsen imellem Endrup og Idomlund. Energinet har modtaget godkendelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren 

til at gennemføre undersøgelserne frem mod etablering af forbindelsen. 

Den grønne omstilling medfører generelt, at de elektriske motorveje – transmissionsnettet - skal udbygges, da samfun-

det bliver afhængige af at kunne transportere mere strøm over længere afstande. 

Når det f.eks. blæser kraftigt, skal den store mængde vindenergi kunne transporteres ud til forbrugere i et geografisk 

stort område. Og når det er vindstille, skal forbrugerne omvendt kunne dækkes ind og forsynes med energi fra andre 

kilder, f.eks. solceller, vandkraft eller termiske kraftværker. 

Den nye forbindelse imellem Endrup og grænsen vil understøtte formålet ved, at det i højere grad bliver muligt at distri-

buere og udnytte VE, end tilfældet er i dag. Den nye forbindelse vil øge handelskapaciteten over den dansk/tyske 

grænse med 1000 MW. 

Projektet gennemføres med baggrund i de retningslinjer for den fremtidige udbygning af eltransmissionsnettet, der er 

indarbejdet i aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 2016). Aftalen betyder, at 

nye 400 kV-forbindelser generelt etableres som luftledninger med mulighed for kompenserende kabellægning på ud-

valgte strækninger samt mulighed for kabellægning af 132-150 kV-nettet i nærheden af 400 kV-luftledninger. Kabellæg-

ning af 132-150 kV nettet er selvstændige projekter, men er beskrevet og vurderet i forhold til dette projekt under af-

snit 19.8 om kumulative forhold. 

I efteråret 2018 udarbejdede Energinet en teknisk rapport (Energinet, 2018), som undersøgte, hvor stor en del af den 

nye 400 kV højspændingsforbindelse mellem Idomlund og den dansk/tyske grænse der kunne etableres med jordkabler 

i stedet for luftledning. Rapporten konkluderede, at det er teknisk muligt at kabellægge op til 15 % af den samlede 

strækning på 170 km mellem Idomlund ved Holstebro og den dansk/tyske grænse. Rapporten blev gransket af uden-

landske eksperter, som bakkede op om konklusionerne. 

På baggrund af den tekniske rapport besluttede Energi- Forsynings- og Klimaministeren i december 2018, at op til 15 %, 

svarende til 26 km af de 170 km, skal kabellægges (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 2018). Samtidig meldte mi-

nisteren ud, at 150 kV nettet i de berørte kommuner i Vest- og Sønderjylland skal kabellægges. Kabellægningen af 150 

kV nettet er ikke en del af dette projekt. I Sønderjylland kabellægges strækningen Kassø-Bredebro-Ribe-Lykkegaard (sta-

tionsnavne). Kabellægning og nedtagning af 150 kV luftledningen gennemføres som selvstændige projekter før, samti-

digt eller umiddelbart efter gennemførelsen af 400 kV ledningsprojektet. Strækningen mellem Ribe og Bredebro bliver 

kabellagt som det første. 

1.1 Energinet som bygherre 

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren. Energinet er ikke en 

myndighed, men er bygherre for projektet og dermed ansvarlig for at udforme projektet og fastlægge, hvor det skal 

placeres. Energinet ønsker en god dialog med de borgere og kommuner, der skal leve med Energinets projekt. Derfor 

lytter Energinet til forslag fra borgere og kommuner og forsøger at opfylde ønskerne i det omfang, det er muligt.  

I forbindelse med dette projekt har Energinet derfor i foråret 2019 gennemført dialogmøder med borgerne i området, 

og haft en række møder med både forvaltning og politiske udvalg i de berørte kommuner samt forskellige 
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sektorlovgivningsmyndigheder. Energinet har opfordret kommunerne til at indsende forslag og ønsker til bl.a. placering 

af kabelanlæg til Energinet. 

Derudover har Energinet offentliggjort et forslag til linjeføring den 10. september 2019 og på baggrund af modtagne 

ændringsønsker et justeret forslag til linjeføring den 29. januar 2020. Borgere, som kunne føle sig berørt at projektet, 

har således haft lejlighed til at sende bemærkninger til Energinet med ønsker til tilretninger, inden Energinet har ind-

sendt denne miljøkonsekvensrapport til myndighederne.  

I det endelige valg af en linjeføring er der tale om en afvejning af hensyn til natur og miljø, til Natura 2000, til lodsejere 

og naboer til anlægget og til borgere i lokalområdet, til landskab, kulturarv og fredninger, til kommunernes arealanven-

delse og planlægning samt forskellige tekniske hensyn til selve højspændingsanlægget og til andre nærliggende eller 

krydsende infrastruktur.  

Det endelige forslag er indsendt til myndighedernes vurdering af projektet sammen med denne miljøkonsekvensrap-

port. 

Energinet har valgt denne proces, fordi Energinet vurderer at have bedst mulighed for at indarbejde relevante bemærk-

ninger på dette tidspunkt, inden projektet bliver sendt til godkendelse hos myndighederne. 

Væsentlige påvirkninger fra projektet er samlet set forsøgt forebygget bedst muligt ved at tilpasse projektet undervejs 

på baggrund af den dialog, der har været med kommuner, borgere, politikere og teknikere. Energinets vurdering af mil-

jøpåvirkninger er lavet i samarbejde med en række rådgivere, hvis rapporter er vedlagt som bilag.  

1.2 Læsevejledning 

I Kapitel 2 beskrives tids-og procesplanen for projektets gennemførelse, herunder proces for borgerinddragelse, myn-

dighedsgodkendelser, rettighedserhvervelse, anlæg- og idriftsættelse. 

I Kapitel 3 beskrives hvordan linjeføringen for strækningsanlægget er fastlagt og hvordan Energinet har anvendt resulta-

terne af den dialog, der har været med borgerne i området til fastlæggelse af linjeføringen. 

I kapitel 4 beskrives den overordnede metode for de gennemførte miljøvurderinger og i kapitel 5 plangrundlag og kom-

munale planer.  

I kapitlerne 6  til 18 er den egentlige miljøvurdering af de enkelte emner gennemført ud fra de relevante metoder for 

det konkrete emne.  

Herefter følger kapitel 19, som beskriver kumulative forhold med andre planer og projekter, samt kapitel 20 om over-

vågning og manglende viden. 

Endelig er der lavet et opsummerende kapitel 21, som sammenstiller de afværgeforanstaltninger, som er indarbejdet i 

projektet, og til sidst følger en bibliografi og oversigt over de bilag, som hører til rapporten.  

Der er desuden udarbejdet et selvstændigt ikke-teknisk resumé for rapporten. 
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2 Tids- og procesplan for projektet 

I dette kapitel gennemgås processen for fastlæggelse, godkendelse og udførelse af projektet fra projektansøgningen i 

marts 2018 og frem til idriftsættelsen som forventes i 2025.  

Energinet indgår så vidt muligt frivillige aftaler med lodsejerne om projektets gennemførelse og placering. Hvis ikke der 

kan opnås frivillig aftale kan rettighederne tilvejebringes ved ekspropriation.  

På grund af dette projekts omfang har Energinet valgt at inddrage borgerne i området parallelt med den løbende dialog 

med de berørte myndigheder og andre interessenter. Inddragelse af offentligheden omfatter derfor både den lovplig-

tige proces efter miljøvurderingsloven suppleret med de dialogmøder, som Energinet har gennemført.  

2.1 Lovgrundlag for miljøvurdering af projektet 

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse nr. 4 af 03-01-2023 af lov om miljøvurdering 

af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) herefter kaldet miljøvurderingsloven. 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, punkt 21 ” Anlæg af stærkstrømsluftledninger med en spænding 

på mindst 220 kV og en længde på over 15 km”. Denne type anlæg er omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt. 

Miljøvurderingspligten indebærer, at projektet først kan realiseres, når offentligheden er blevet inddraget i forbindelse 

med 2. offentlige høring (jf. miljøvurderingslovens § 35) og Miljøstyrelsen skriftligt har meddelt tilladelse (jf. miljøvurde-

ringslovens § 15 og 25).  

Miljøstyrelsen er myndighed for dette projekt, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af 

planer, programmer og af konkrete projekter (herefter miljøvurderingsbekendtgørelsen). En afgørelse om tilladelse kan 

kun gives på baggrund af en miljøkonsekvensrapport, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet. Mil-

jøkonsekvensrapporten skal dække kravene efter miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7. 

Ifølge miljøvurderingsbekendtgørelsens § 11 må VVM-myndigheden ikke meddele tilladelse til at påbegynde et anlæg, 

før det nødvendige plangrundlag for anlægget er gældende efter planlovens regler herom. For Endrup-grænsen projek-

tet har den daværende minister med ansvar for planloven besluttet at der skal udarbejdes et landsplandirektiv. Lands-

plandirektivet erstatter kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser, hvor disse i henhold til planloven ellers 

skulle være udarbejdet i hver af de 2 berørte kommuner. I henhold til § 8 i miljøvurderingsloven skal myndigheden med 

ansvar for planloven desuden lave en miljøvurdering af planforslaget. 

2.2 Idefasen (1. offentlige høring) 

Miljøstyrelsen indkaldte ideer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten fra offentligheden i perioden fra 9. 

april 2018 til 9. maj 2018. Høringsmaterialet kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Energinet afholdt i perioden to 

informationsmøder om projektet, d. 24. april i Bredebro og d. 25. april i Ribe, hvor interesserede havde mulighed for at 

få yderligere information om projektet.  

2.3 Teknisk udredning af alternative løsninger. 

Hovedparten af høringssvarene fra borgerne handlede om et ønske om at kabellægge det planlagte 400 kV luftlednings-

anlæg. Efter borgermøderne henvendte en række politikere sig til Klima- Forsynings- og Energiministeren med massivt 

ønske om at kabellægge hele den ca. 75 km lange elforbindelse. 

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/igangvaerende-miljoevurderinger/endrup-graensen-forstaerkning-af-elnettet/
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Dette ønske samt forslag om andre tekniske løsninger, som handlede om anvendelse af 150 kV eller 220 kV kabelanlæg, 

anvendelse af jævnstrøm, placering af kabler i havet, og gasisolerede forbindelser er detaljeret undersøgt i den tekniske 

rapport som Energinet udarbejdede i efteråret 2018 (Energinet, 2018). Rapporten blev gransket af udenlandske eksper-

ter (WSP), som bakkede op om konklusionerne. Rapporten konkluderede, at det er teknisk muligt at kabellægge op til 

15 % af den samlede strækning på ca. 170 km for de to 400 kV luftledningsprojekter Endrup-Idomlund og Endrup-Græn-

sen, hvis målsætningen om den grønne omstilling skal nås, uden at bringe den samlede forsyningssikkerhed i Danmark i 

fare. Dette svarer til at maksimalt 26 km kan etableres som kabelanlæg for de to projekter tilsammen. Hvis mere end 15 

procent bliver kabellagt, vil der være stor risiko for, at den elektriske støj, der findes som overtoner (multipla af 50 Hz) i 

elnettet, vil blive forstærket, idet kombinationen af kabler (kondensatorer) og transformere og kompenseringsspoler vil 

virke som forstærkere ved bestemte frekvenser. Da det ikke er muligt præcist at forudse, hvor og hvornår der vil ske en 

sådan forstærkning af støjen - bl.a. pga. de mange kombinationsmuligheder i nettet - er det ikke muligt med sikkerhed 

at finde tiltag, der kan undertrykke problemet. Elektrisk støj er forvrængning af spændingen. Hvis støjen overstiger de 

tilladte grænseværdier, kan det medføre forkortet levetid og fejl i komponenter i elnettet og i elapparater hos forbru-

gerne. Alle de alternative løsninger er forbundet med betydelige tekniske udfordringer og medfører en øget kompleksi-

tet i elsystemet, som potentielt kan kompromittere Danmarks høje forsyningssikkerhed. Der er derfor ikke tale om re-

elle alternativer, som kan opfylde projektets formål og derfor er disse løsningsmodeller fravalgt. 

2.4 Den politiske beslutning om ændring af projektet 

I december 2018 blev det politisk besluttet at gennemføre projektet som et luftledningsprojekt med mulighed for, at op 

til 15 % af den samlede strækning for Endrup-Idomlund projektet og Endrup-Grænsen projektet etableres som kabelan-

læg. Energinet er ansvarlig for at koordinere mængden af kabelanlæg på tværs af de to projekter. Den politiske beslut-

ning blev bl.a. truffet på baggrund af Energinets tekniske udredning af teknisk mulige alternativer og den udenlandske 

ekspertvurdering af denne. 

Den politiske beslutning blev ledsaget af en opfordring til Energinet om at designe et projekt, som i videst muligt om-

fang tager hensyn til borgere og natur. Derfor valgte Energinet at gennemføre en ekstra inddragelse af offentligheden 

og dialogmøder med borgerne i området. 

I november 2019 afholdt Energistyrelsen en eksperthøring på Christiansborg, hvor Energinet, de udenlandske eksperter 

WSP og de forskere, som havde udtalt sig i medierne om rapporten, var inviteret. Høringen medførte ikke ændringer i 

konklusionen i den tekniske redegørelse og længden af kabelanlæg og man valgte derfor at fastholde det politiske ved-

tagne projekt om 15 % kabellægning fremlagt i dec. 2018 

2.5 Dialog og borgerinddragelse i projektet 

Energinet har som bygherre for projektet haft dialog med borgere, politiske udvalg i kommuner og myndighederne ef-

ter idefasen i form af møder og høringer. Denne udvidede dialog har været et frivilligt initiativ taget af Energinet 

udenom den borgerinddragelse, som er lovpligtig i forbindelse med en miljøvurderingsproces.  

I efteråret 2019 offentliggjorde Energinet et forslag til linjeføring på sin hjemmeside. Denne linjeføring var fastlagt ud 

fra borgernes forslag fra idéfasen, dialogen med myndigheder og kommuner samt Energinets principper for fastlæg-

gelse af linjeføring. Energinet bad i den forbindelse om bemærkninger fra offentligheden, om forslag til justeringer i det 

offentliggjorte forslag til linjeføring. De indkomne bemærkninger gav Energinet anledning til at justere linjeføringen 

flere steder.  

På denne baggrund offentliggjorde Energinet et nyt, justeret forslag til linjeføring på Energinets hjemmeside. Igen 

havde borgere, der følte sig berørt af projektet, mulighed for at sende bemærkninger til Energinet.  
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Herefter traf Energinet beslutning om den linjeføring, som Energinet ønsker at gennemføre. Denne linjeføring blev of-

fentliggjort på Energinets hjemmeside ved udgangen af 2019 og er grundlaget for denne miljøkonsekvensrapport.  

2.5.1 Afgrænsning 

På baggrund af idefasen udarbejdede Miljøstyrelsen en afgrænsningsudtalelse, som har dannet grundlag for Energinets 

udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. Det fremgår af de enkelte faglige kapitler, hvordan afgrænsningsudtalelsen 

er inddraget i udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten. 

2.5.2 Den 2. offentlige høring  

Når Miljøstyrelsen har gennemgået Energinets miljøkonsekvensrapport, sendes den i 2. offentlige høring sammen med 

Miljøstyrelsens udkast til § 25 tilladelse (VVM-tilladelse). Energinets miljøkonsekvensrapport danner derfor grundlag for 

såvel den offentlige debat samt myndighedens endelige beslutning om tilladelse til projektet.  

2.6 Plangrundlag 

Myndigheden med ansvar for planloven udarbejder sideløbende et forslag til landsplandirektiv, der udlægger en areal-

reservation for strækningsanlægget imellem Endrup og Grænsen med de 7 kabelovergange og 2 kabelovergangstatio-

ner. Landsplandirektivet erstatter kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser, hvor disse i henhold til planlo-

ven ellers skulle være udarbejdet i de berørte kommuner. 

I henhold til § 8 i miljøvurderingsloven skal myndigheden med ansvar for planloven desuden lave en miljøvurdering af 

plangrundlaget. 

Forslag til landsplandirektiv for Endrup-Grænsen projektet, med tilhørende miljørapport, offentliggøres samtidigt med 

miljøkonsekvensrapporten for projektet.  

2.7 Endelig godkendelse  

Når plangrundlagene er endelig godkendte kan Miljøstyrelsen udstede § 25-tilladelse til Energinet på baggrund af 

denne miljøkonsekvensrapport og den senere 2. offentlige høring af den. Med den nuværende tidsplan for projektet 

forventes dette at ske i løbet af 2. kvartal 2023. 

2.8  Rettighedserhvervelse 

Ved rettighedserhvervelsen køber Energinet de arealer, hvor højspændingsstationer udvides og kabelovergange etable-

res. Energinet tinglyser servitutter omkring luftledningsanlæg og kabelanlæg for at sikre anlæggene.  

Ved etablering af nye elanlæg som dette, skal Energinet afsøge mulighederne for at erhverve rettighederne ved at 

indgå frivillig aftale med de berørte lodsejere.  

Forhandlinger om erhvervelse af arealer sker i dialog mellem Energinet og de berørte lodsejere og med afholdelse af 

det antal møder, som er nødvendigt. Prisen for arealerne vil afhænge af den individuelle, konkrete forhandling. 

Forhandlinger om erstatning i forbindelse med tinglysning af servitutter forventes at ske ved afholdelse af et indledende 

orienteringsmøde og derefter to møder hos hver enkelt berørt lodsejer. Den erstatning, som Energinet tilbyder den en-

kelte lodsejer som følge af en servituts rådighedsbegrænsninger eller som nærføringserstatning ved luftledningsanlæg, 
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er baseret på standardiserede principper og takster, som fremgår af Landsaftalen (Energinet, SEGES og Dansk Energi, 

2019). Aftalen revideres hvert år, bl.a. i forhold til beløbenes størrelse.  

Hvis Energinet og lodsejeren ikke kan blive enige, vil Energinet, ifølge Elsikkerhedslovens §27, søge Sikkerhedsstyrelsen 

om tilladelse til at ekspropriere retten til at etablere elanlægget. Det vil så være en ekspropriationskommission, der 

træffer afgørelsen om anlæggets etablering og placering samt erstatningens størrelse.   

Hvis uenigheden alene drejer som om erstatningens størrelse, har lodsejeren mulighed for at få en voldgiftsret til at 

tage stilling til erstatningens størrelse.   

2.9 Øvrige dispensationer og tilladelser 

Når § 25-tilladelsen er udstedt af Miljøstyrelsen, indhenter Energinet de nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. 

Dette arbejde forventes gennemført i 2023 og 2024. 

2.10 Anlægsarbejde og idriftsættelse 

Den samlede anlægsperiode for 400 kV forbindelsen forventes at vare ca. 2 år. Anlægsfasen er planlagt til igangsætning 

i 2023 og anlægget forventes idriftsat ved udgangen af 2025.  
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3 Det fastlagte projekt 

Som bygherre er Energinet ansvarlig for projektfastlæggelsen. 

I projektbeskrivelsen, Bilag 1, er projektets tekniske elementer, inkl. dimensioner og mængder mv., beskrevet. 

Energinet har opstillet en række principper for fastlæggelsen af linjeføringen for luftledningsanlægget, samt kriterier for 

udpegning af strækninger med kabelanlæg. Ved at benytte principperne og kriterierne fastlægges det projekt, som 

Energinet har vurderet, er rentabelt, teknologisk muligt, og som er placeret og udformet på en sådan måde, at det lig-

ger indenfor rammerne af Naturbeskyttelseslovens § 20, (LBK nr. 1392 af 04/10/2022) og Planlovens habitatbekendtgø-

relse § 2 stk. 2, 3 og 5 (Bek. nr. 1383 af 26/11/2016). 

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 20 skal offentlige anlæg i det åbne land placeres og udformes således, at der i videst 

muligt omfang tages hensyn til de landskabelige værdier og de øvrige interesser, der er nævnt i § 1, og Miljøstyrelsen 

skal som den ansvarlige myndighed godkende projektet. 

Ifølge Planlovens habitatbekendtgørelse § 2 stk. 2, må der som udgangspunkt ikke planlægges for nye tekniske anlæg, 

herunder luftledningsanlæg i Natura 2000 områder. Dog må der jf. § 2 stk. 3 planlægges for linjeoverføringer af luftled-

ningsanlæg gennem Natura 2000-områder, der alene er udpeget som habitatområde. 

Den daværende minister med ansvar for planloven har valgt at fravige planlægningsforbuddet ved projektets krydsning 

af Natura 2000-områderne ved Kongeåen, Ribe Å og Ribe Holme, Brede Å, samt Grøn Å. Særlige hensyn til disse områ-

der indgår i Energinets principper om fastlæggelse af projektet.  

Fastlæggelsen af linjeføringen er sket i en afvejning af mange, ofte modstridende interesser, inden for rammerne af 

lovgivningen og de beskyttelseshensyn som lovgivningen varetager. Disse omfatter hensyn til natur og miljø, til Natura 

2000, til lodsejere og naboer til anlægget og til borgere i lokalområdet, til landskab, kulturarv og fredninger, til kommu-

nernes arealanvendelse og planlægning samt forskellige tekniske hensyn til selve højspændingsanlægget og til andre 

nærliggende eller krydsende infrastruktur, samt hensynet til forsyningssikkerheden og de økonomiske forudsætninger 

for projektet.  

I dette kapitel uddybes, hvordan de forskellige hensyn er inddraget i fastlæggelse af projektet og selve linjeføringen af 

strækningsanlægget. I rapportens øvrige kapitler uddybes, hvordan projektet er tilpasset og designet så væsentlige på-

virkninger af miljøet, forebygges bedst muligt.  

3.1 Projektet 

Projektet omfatter i hovedtræk følgende arealkrævende elementer: 

• Ca. 75 km 400 kV elforbindelse imellem Endrup og den dansk/tyske grænse, heraf 

- ca. 60 km som luftledningsanlæg  

- ca. 15 km som kabelanlæg 

• Etablering af 7 kabelovergange mellem kabelanlæg og luftledningsanlæg 

• Etablering af 2 kabelovergangsstationer der udover overgangen imellem kabel- og luftledningsanlæg også 
omfatter en kompenseringsspole. 

• Kabellægning af krydsende 60 kV luftledninger 

Projektet omfatter såvel anlægs- som driftsfase. I projektbeskrivelsen, Bilag 1, er begge faser beskrevet, som grundlag 

for miljøvurderingen.  

https://danskelove.dk/naturbeskyttelsesloven/1
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I projektbeskrivelsen findes også et oversigtskort som viser linjeføringen. Mere detaljerede kort af linjeføringen med 

forskellige temaer kan ses på Kortbilag 1-3.  

3.2 Principper for projektfastlæggelse 

Det projekt, som Energinet foreslår at gennemføre, er baseret på en række principper for fastlæggelse af linjeføring. I 

fastlæggelse af linjeføring har Energinet søgt, i videst muligt omfang at imødekomme disse principper. 

Hensyn til Naturbeskyttelseslovens § 20 er inddraget på følgende måde: 

• For at få et roligt udtryk i landskabet placeres masterne i lange, lige stræk og med samme indbyrdes 
afstand. Strækningens samlede længde og antallet af master søges minimeret 

• Landskabelige hensyn inddrages i prioritering af strækninger med kabelanlæg 

Hensyn til Natura 2000-områder er inddraget på følgende måde: 

• Passage af Natura 2000 områder sker, ad den kortest mulige vej for at berøre mindst muligt areal. 

• Områderne passeres med et kabelanlæg, etableret ved styret underboring 

Hensyn til befolkningen og borgere er inddraget på følgende måde: 

• Sikre en afstand til byer og landsbyer, boliger og landbrugsbedrifter. Ved placering af linjeføringen 
tages der så vidt muligt hensyn til muligheden for at udvide bymæssig bebyggelse og 
landbrugsbedrifter. 

• Ønsker fra borgere i området, som er fremkommet efter Energinets offentliggørelse af forslag til 
linjeføring i efteråret 2019, er så vidt muligt inddraget i fastlæggelse af linjeføringen. 

• Hensyntagen til befolkningens anvendelse af rekreative interesser og naturområder i det åbne land i 
fastlæggelse af linjeføringen. 

Øvrige miljøhensyn 

• Linjeføringen føres så vidt muligt uden om fortidsminder, fredninger, følsom natur og anden planlagte 
arealinteresser. 

Hensyn til de tyske interesser i projektet er inddraget på følgende måde: 

• Der er udarbejdet en Espoo rapport om projektets påvirkning af de tyske beskyttelsesinteresser. 

Tekniske hensyn i form af arbejdsmiljø og forsyningssikkerhed er inddraget på følgende måde: 

• Krydsning af eksisterende luftledninger søges generelt undgået af hensyn til opretholdelse af driften 
af dem i anlægsperioden.  

• Hvor luftledninger på lavere spændingsniveauer skal krydses, kabellægges disse inden anlæg af 400 
kV luftledningen. 

• Kabelovergange og kabelovergangsstationer etableres med servicevej for tilsyn og vedligeholdelse. 

3.3 Linjeføring og projekttilpasninger 

Kortbilagene 1, 2 og 3 viser projektets geografiske placering. Her fremgår linjeføringen og hvilke strækninger, der etab-

leres som luftledningsanlæg og hvilke, der etableres som kabelanlæg. På kortene er ligeledes vist masteplaceringer på 

luftledningsanlægget. Hver gang en luftledning skal overgå til kabelanlæg skal der etableres en kabelovergang. Kabel-

overgangenes placering er ligeledes vist på kortbilagene. 

I forbindelse med miljøvurderingen og dialog med borgere er projektet blevet ændret og tilpasset for at reducere den 

miljømæssige påvirkning. 
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1. Ændret linjeføring ved Vibæk (mast 1-12) 
Der er indkommet ønsker fra nogle af de nærmeste naboer, om at rette linjeføringen ud nord for Vibæk 
og gå tættere på nogle beboelser. Herved kan to knækmaster (mast 3 og 4) erstattes af bæremaster og 
linjeføringen får et mere retlinet forløb. Kabelovergangen ved mast 1 er samtidigt flyttet ca. 150 meter 
mod syd. Dels på grund af den nye linjeføring og dels for at få en for markdriften bedre placering af 
kabelovergangen, så den placeres i et hjørne i stedet for midt på marken. Energinet har valgt at 
imødekommer de nærmeste naboers ønske om en placering tættere på beboelse, da den oprindelige 
linjeføring var udarbejdet for at tilgodese naboerne ved at holde afstand. 

2. Ændret linjeføring vest for Bramming (mast 13-21) 
Her har Energinet modtaget mange modsatrettede ønsker og forslag. Det er ikke muligt at ændre på 
linjeføringen, uden at påvirke andre.  
Mellem mast 13 og 21 er linjeføringen flyttet op til 200 meter mod øst for at tilgodese enkelte 
ejendomme. Flytningen af linjeføringen hænger meget sammen med ønsket om en ændret linjeføring 
mod syd, se pkt. 3.  
En flytning af linjeføringen mod vest er fravalgt, da ledningen så kommer tættere på de områder 
kommunen har planlagt for udbygningen af Bramming. 

3. Ændret linjeføring vest for Sejstrup (mast 21 til 38) 
På strækningen er der indkommet mange ønsker om en linjeføring, der går længere mod øst, da der 
derved er mange ejendomme, som kommer længere væk fra linjeføringen. Der har dog også været ønske 
om fastholdelse af linjeføringen fra de ejendomme, der får ledningen tættere på ved en flytning mod øst. 
Energinet har valgt at imødekomme ønsket om en flytning længere mod øst (op til ca. 900 meter), da det 
vil betyde markant færre ejendomme inden for en afstand af 300 m fra luftledningen. Herudover berøres 
et udpeget kulturmiljø mere perifært. Linjeføringen er dog længere, og der indføres derfor en ekstra mast. 

4. Ændret placering af kabelovergang nord for Kongeåen (mast 38) 
Kabelovergangen er rykket ca. 50 meter mod nord efter ønske fra lodsejer. Ændringen betyder en 
reduceret påvirkning af en mindre skovbevoksning, da der skal fældes færre træer 

5. Ændret linjeføring for kabelstrækning nord for Kongeåen (mast 38-39) 
Kabelstrækningen er flyttet op til ca. 800 meter mod øst grundet en ny linjeføring for luftledningen syd for 
Kongeåen, se pkt. 6. 
Den nye linjeføring betyder at kabelstrækningen bliver ca. 250 m kortere. 

6. Ændret linjeføring syd for Kongeåen (mast 39-46)  
På strækningen har der været fire forskellige forslag. Den endelige linjeføring ligger mere end 1 km øst for 
det vestligste forslag.  Første ændringen var begrundet i hensyn til et biogasanlæg, mens efterfølgende 
tilretninger er sket på baggrund af ønsker fra borgere og kommune i forhold til især landsbyen Hedegård 
og for at undgå træfældning i en biologisk værdifuld skov. 

7. Ændret linjeføring for kabelstrækning øst for Ribe (mast 51-52) 
Ændringen er sket for at undgå påvirkning af beskyttet natur (§3), både for dette projekt og for Energinets 
projekt Ribe-Lykkegård, som indebærer placering af endnu et kabelanlæg på strækningen. Tilretningen er 
således også et resultat af koordinering mellem de to projekter. 

8. Ændret linjeføring for kabelstrækning ved Tange Plantage (mast 51-52) 
Ændringen er sket for at undgå gravearbejder i et hedeområde med rester af indlandsklit, som ligger syd 
for Tange Plantage. Den præcise placering af kabelanlægget er derudover et resultat af koordinering med 
Energinets projekt Ribe-Lykkegård og N1s kabellægning af 60 kV luftledninger, som samlet indebærer 
placering af yderligere tre kabelanlæg på strækningen.  

9. Ændret linjeføring ved Roager (mast 62-84) 
Linjeføringen er flyttet op til 70 meter mod øst og ændringen er sket i dialog med lodsejer for at sikre 
udbygningsmulighederne for en ejendom. For at undgå skarpe knæk sker ændringen af linjeføring over en 
længere strækning. 

10. Ændret linjeføring ved Åved (mast 84-99) 
Linjeføringen er flyttet op til ca. 450 meter mod øst for at undgå fældning af træer i et egekrat nord for 
Gyvelvej, for at undgå at placere luftledningen igennem fredningen ved Ullemølle og inden for en 
fortidsmindebeskyttelseslinje.   
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• Ændret linjeføring ved Øster Gasse (mast 102-111) 
Linjeføringen er flyttet op til ca. 550 meter mod øst af to omgange. Ændringen er sket af hensyn til et 
planlagt cannabisanlæg 

• Øst for Drengsted (mast 114-132) 
Linjeføringen er flyttet op til ca. 400 meter mod øst for at imødekomme forslag fra borgere i området 
og sikre større afstand til byen Drengsted. I forbindelse med ændringen er kabelovergangen (mast 
132) blevet flyttet ca. 800 meter mod syd.  

• Øst for Tyvse (mast 139-160) 
Linjeføringen er her flyttet op til ca. 450 meter mod vest for at imødekomme ønsker fra borgere i 
området. Herudover er den nye linjeføring kortere, mere retlinet og krydser ikke Høgslund Mose. 

• Nordvest for Sæd 
Her er den sydlige kabelovergang flyttet ca. en km mod syd, hvilket medfører en længere strækning 
med kabelanlæg. Forlængelsen er begrundet af tidligere uhensigtsmæssig placering af 
kabelovergangen i forhold til adgangsvej og vandlidende jorde og for at undgå at kabelovergangen 
påvirker den landskabelige sammenhæng i landskabet omkring Grønå.  

 

3.4 Kriterier for fastlæggelse af strækninger med kabelanlæg 

Den politiske opfordring om, at tage mest muligt hensyn til borgere og natur og landskab (jf. afsnit 2.4) har dannet af-

sættet for de kriterier, som Energinet har fulgt i fastlæggelsen af de op til 15 % af strækningen, hvor projektet gennem-

føres som et kabelanlæg. 

Udgangspunktet for kriterierne er, at kabelanlæg er at foretrække fremfor luftledningsanlæg, men det skal ske under 

hensyntagen til forsyningssikkerheden og den tekniske begrænsning på maksimalt 15% kabelanlæg på den samlede 

strækning for de to 400 kV luftledningsprojekter Endrup-Idomlund og Endrup-Grænsen. 

Kriterier: 

1. For at tilgodese fleste borgere og mest natur og landskab anvendes kabelanlæg de steder, hvor flest borgere 
og naturområder eller andre hensyn tilgodeses. Ved at inddrage flest mulige hensyn i prioriteringen varetages 
samtidig de samfundsøkonomiske interesser bedst muligt. 

2. Strækninger med kabelanlæg har en vis udstrækning og ikke under 1 km, fordi kabelovergangene og 
luftledningsanlægget kan ses over store strækninger, hvor en kort strækning med kabelanlæg vurderes ikke at 
komme til sin ret. 

3. Befolkningstætheden er størst i byzone og i samlede bebyggelser i det åbne land, og disse to områder 
prioriteres fremfor det åbne land generelt. 

4. Kabelanlæg i offentlige og frit tilgængelige rekreative interesseområder, tilgodeser både befolkning, natur og 
landskaberne i Vest- og Sydjylland og dermed den bredeste samfundsmæssige interesse. De frit tilgængelige 
områder, der anvendes af mange mennesker prioriteres derfor, fremfor mere svært tilgængelige områder.  

5. Når linjeføringen krydser fuglebeskyttelsesområder, prioriteres kabelanlæg, for at eliminere kollisioner imellem 
fugle og luftledninger. 

6. Kabelanlæg kan skåne værdifulde landskaber, og dette hensyn indgår derfor som et kriterium. 

Det er Energinets vurdering, at det politiske ønske om at vise hensyn til borgere og natur generelt falder i tråd med at 

undgå, at projektet har en væsentlig miljøpåvirkning på omgivelserne. Årsagen er, at kabelanlæg generelt (men ikke 

altid) vil reducere miljøpåvirkningen i forhold til den miljøpåvirkning et rent luftledningsanlæg ville have. I fastlæggelse 

af kriterierne er de indkomne høringssvar i idéfasen inddraget. Borgerne har med deres bemærkninger givet udtryk for, 

hvilke påvirkninger der betyder mest. Energinet har søgt at for at imødekomme borgernes ønsker i det omfang, det har 

været muligt. 
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Kabellagte strækninger er placeret ved en sammenstilling af de formulerede kriterier. 

3.5 Strækninger med kabelanlæg 

Figur 3-1 viser et overblik over de strækninger der er kabellagt, og kan mere detaljeret ses på kortbilagene 1 til 3. 

 

Figur 3-1 Kabellagte strækninger 
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Tabel 3-1 viser med simpel afkrydsning hvilke kriterier der er i spil på den enkelt, udpegede strækning med kabelanlæg. 

Tabel 3-1 Skema med simpel afkrydsning af kriterium for delstrækninger med kabelanlæg 

Strækning Boli-
ger 

Rekreative  

interesser 

Fuglebeskyt-
telsesområde 

Landskab Større natur-
områder 

Endrup Syd X     

Kongeådalen  X  X X 

Ribe og Ribe Østerå X X X X X 

Bredebro og Brede Ådal X X  X X 

Rørkær   X X  

Syd for Endrup (2,0 km) 

Syd for Endrup bliver forbindelsen kabellagt på de første 2,0 km ud fra transformerstationen. Kabellægningen er be-

grundet med hensynet til borgerne i Endrup og de borgere som bor i området omkring stationen, som i forvejen er på-

virket af nærheden til transformerstationen, de mange løbende udbygninger af stationen og tilslutningsanlæggene i 

området.  

Over Kongeådalen (1,8 km) 

En strækning over Kongeådalen bliver kabellagt. Kabellægningen er begrundet med hensyn til de landskabelige interes-

ser, herunder landskabsfredningen og rekreative interesser i Kongeådalen, såsom vandrestier, kanosejlads og sportsfi-

skeri. Kongeådalen er topografisk relativt bred, og er en del bredere end det fredede område. Den kabellagte strækning 

er længere end det fredede område og rækker hen over den topografisk afgrænsede ådal. Den kabellagte strækning er 

1,8 km.  

Øst om Ribe og over Ribe Østerå (6,0 km) 

Øst for Ribe kabellægges en strækning på 6,0 km. Kabellægningen er begrundet med hensynet til indblikket til Ribe, føl-

som natur, specielt fugle på udpegningsgrundlaget for EU’s fuglebeskyttelsesområde, samt nærheden til Ribe og udnyt-

telse af større og mindre bynære rekreative interesseområder øst for Ribe.  

Øst om Bredebro og over Brede å (1,9 km) 

Øst for Bredebro kabellægges en strækning på 1,9 km. Kabellægningen er begrundet med hensynet til nærheden til 

Bredebro og de landskabelige og rekreative interesser, som knytter sig til Brede Ådal. Det være sig vandrestier, kanosej-

lads og sportsfiskeri. Syd for Brede Å kabellægges en strækning for at undgå konflikt ved krydsning med den eksiste-

rende 150 kV luftledning imellem Bredebro og Kassø. 

Ved Rørkær (3,3 km) 

Ved Rørkær kabellægges 3,3 km. Kabellægningen er begrundet med hensynet til følsom natur, specielt fugletræk og 

landskabelige forhold i det topografisk flade grænseland. 
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3.6 Afstande til vandløb 

Projektbeskrivelsen angiver ikke afstande fra master og underboringer til vandløb, men miljøvurderingen er foretaget i 

forhold til de konkret fastlagte placeringer.  

Afstande fra master og underboringer til vandløb fremgår af nedenstående tabeller: 

Tabel 3-2: Afstande fra master til vandløb 

Mast nr. Afstand til § 3 vandløb (m) Afstand til grøft (m) Afstand til rørlagt § 3 vandløb (m) 

2 
 

7 
 

7 
  

29 

11 
 

31 
 

24 
 

25 
 

25 33 5 
 

63 
  

12 (rørlagt?) 

68 
 

9 
 

74 
 

19 
 

75 
 

5 
 

76 13 
  

77 
 

0 
 

89 15 
  

94 
 

12 
 

108 
 

12 
 

110 
 

7 
 

117 
 

19 
 

125 15 
  

128 18 
  

129 
  

§ 3 vandhul 

148 12 
  

160 26 
  

166 
 

22 
 

168 15 
  

176 
 

21 
 

Kabel krydser rørlagt § 3 vandløb nord for Lillestrøm, Tønder K 

Bemærk:  

Afstande er målt til vandkant på luftfoto, med en usikkerhed på +/- 2 meter.  

Vandløb, der ikke er §3 beskyttede er identificeret fra luftfoto, og kan være rør- eller nedlagt. 
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Tabel 3-3: Afstande fra underboringer til vandløb, Natura 2000 og beskyttet natur (§3) 

Underboring Nord-

lig/start 

Afstand fra 

vandløb (m) 

Sydlig/slut 

Afstand fra 

vandløb (m) 

Nord-

lig/start 

Afstand fra 

N2000 (m) 

Sydlig/slut 

Afstand fra 

N2000 (m) 

Nord-

lig/start 

Afstand fra 

§ 3 (m) 

Sydlig/slut 

Afstand fra 

§ 3 (m) 

Kongeå 170-195 115-105 50-80 35-65 - - 

Unavngivet 

vandløb v. 

Sorgsig 

mark nord 

for Ribe 

8-15 10-15 - - - - 

Tved Å 12-18 20-30 10-16 18-28 - - 

Svanekær 

Rende  

6-15 10-17 - - - - 

Ribe Å 168-225 95-160 30-50 43-36 - - 

Brede Å 57-78 21-25 57-78 21-25 10-12 - 

Unavngivet 

vandløb syd 

for Brede Å 

20 18 - - - - 

Grøn Å 42-45 49-56 28-30 32-39 17-20 18-24 

Lillestrøm   9-21 16-60 - - - - 

Bemærk:  

Afstande er målt til vandkant på luftfoto, med en usikkerhed på +/- 2 meter.  

Vandløb, der ikke er §3 beskyttede er identificeret fra luftfoto, og kan være rør- eller nedlagt. 

 

3.7 Forslag indkommet fra offentligheden 

Håndtering af de konkrete forslag som fremgår af Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse, er beskrevet nedenfor, herun-

der argumenterne for evt. fravalg. Miljøstyrelsen har beskrevet 14 konkrete forslag.  

Af de 14 forslag indeholder 5 af dem forslag der ligger ”langt væk” fra projektområdet. Miljøstyrelsen har vurderet, at 

ingen af disse 5 forslag er reelle alternativer, og at de derfor ikke skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.   

Af de resterende 9 forslag er 8 forslag til linjeføring indenfor det foreløbige projektområde, og 1 forslag drejer sig om 

linjeføring udenfor for det foreløbige projektområde.  

Ved Gasse Nyvang, Skærbæk  

Høringssvar nr. 182 ønsker en linjeføring udenfor det foreløbige projektområde. 
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Miljøstyrelsen har vurderet at forslaget ikke skal indgå i miljøkonsekvensrapporten med følgende begrundelse: 

”Energinet har oplyst følgende: Energinet følger på denne strækning princippet om etablering af den nye forbindelse 

tæt på eller sammenfaldende med den eksisterende 150 kV luftledning, samt at opføre anlægget med så lange som 

muligt lige strækninger. Det sidste fordi det erfaringsmæssigt generelt giver den mindste landskabelige påvirkning, 

medmindre der er særlige landskabelige forhold, som begrunder andet.  

Energinet har i sin ansøgning indtegnet et projektområde, inden for hvilket eventuelle justeringer i forhold til det oprin-

delige trace vil være muligt, hvis særlige forhold begrunder det. Forslaget til den skitserede linjeføring vil i hovedtræk 

gennemskære større fredsskovsområder, gennemskære et lokalplanlagt område til vindmøller, (og konkret ramme en 

vindmølle), føre ledningsanlægget tættere på Natura 2000 området Linnet skov og kommer til at omfatte flere massive 

knækmaster, som kan påvirke landskabet negativt. Disse udfordringer er i højere grad undgået ved Energinets forslag. 

Energinet har i sin screening forud for ansøgningen om 400 kV luftledningsanlægget ikke fundet anledning til at fravige 

de fulgte principper, fordi der ikke umiddelbart ses hindringer for at følge principperne, og finder ikke at den foreslåede 

linjeføring rummer forbedringer i forhold til Energinets projektområde og principper.  

Energinet finder desuden at det skitserede forslag mangler en afslutning mod syd som sikrer at linjen kommer tilbage i 

projektområdet. Energinet peger her på, at linjen på vejen tilbage skal omkring bebyggelsen Tevring, og at denne udfor-

dring henstår som uløst i det skitserede forslag”  

Ved Spillebjergvej Seem, Ribe 

Høringssvar nr. 17 0g 176 ønsker luftledningen placeres i det tracé, hvor der allerede findes højspændingsledninger i 

forvejen, dvs. helt vestligt i det foreløbige projektområde. 

Energinet vurderer at have imødekommet dette ønske med det fremlagte projekt. Linjeføringen ligger helt mod vest 

hvor Energinet tidligere har haft luftledninger, og hvor der findes luftledninger på lavere spændingsniveauer. 

Ved Adelvadvej/Porsmosevej Tønder 

Høringssvar nr. 18 ønsker at linjeføringen lægges midt mellem Porsmosevej 4 og Adelvadvej 8, Tønder. 

Energinet vurderer at have imødekommet dette ønske i det fremlagte projekt, med ca. 490 m til Porsmosevej 4 og ca. 

580 m til Adelvadvej 8. 

Ved Vollum Østermark/Bredebro 

Høringssvar nr. 20 ønsker luftledningen placeret længst mod øst, hvor den generer de fastboende i området mindst vist 

i Figur 3-2. 
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Figur 3-2 Beskåret kopi af kortudsnit i høringssvar nr. 20 

 

Energinet har på denne delstrækning lagt linjeføringen så langt mod øst som det vurderes muligt. Syd for Vollum Øster-

mark ligger et lokalplanlagt vindmølleområde ”Kummerlev”, og der er opført de 3 vindmøller, som lokalplanen giver 

mulighed for og med den placering som lokalplanen anviser. Ved at trække linjeføringen mod vest vil luftledningsanlæg-

get ikke konflikte med de opførte møller, men ligger dog indenfor det lokalplanlagte område. Vist Figur 3-3. 

Linjeføringen er desuden trukket mod vest, fordi den herved får retning i lige linje mod det punkt, hvor det er fundets 

bedst egnet at etablere en kabelovergang til den kabellagte strækning under Brede ådalen. 
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Figur 3-3 Linjeføring Vollum Østermark/Bredebro 

 

Nr. Høevej, Bramming 

Høringssvar nr. 76 ønsker at ledningerne anlægges som kabler i jorden, eller alternativt længst mod øst, hvor færrest 

beboelser bliver berørt. 

Energinet kan ikke begrunde kabellægning på denne strækning hverken ud fra de politiske kriterier eller ud fra en væ-

sentlighedsvurdering af miljøpåvirkningerne.  

Energinet har lagt linjeføringen så den følger princippet om lange lige strækninger over større områder, det vil sige at 

strækningen omfattet af dette høringssvar skal ses i sammenhæng med strækningerne i forlængelse af lokalområdet 

nord og syd på. Energinet vurderer, at en placering længere mod øst vil berøre et antal beboelser i lokalområdet og 

nord og syd for lokalområdet der i en størrelsesorden svarer til antallet af berørte beboelser ved den fastlagte linjefø-

ring, og der er ikke andre grunde der kan begrunde en mere østlig placering end den fastlagte. 

Linjeføringen ligger i en sådan afstand til Bramming at Esbjerg kommunes ønsker til friholdelse af perspektivområde til 

boliger øst for Bramming er tilgodeset.  

Ved Sæd 

Høringssvar nr. 117 ønsker at linjeføringen placeres 2 km øst for Sæd for at tilgodese borgere og fugleinteresser. 

Energinet har lagt linjeføringen under 1 km øst for Sæd. En placering 2 km fra Sæd vil føre luftledningsanlægget igen-

nem lokalplanområde for vindmøllepark med 6 møller lige op til grænsen. Energinet ønsker ikke at opføre luftledninger 

tæt på vindmøller og derfor er der valgt en placering tættere på Sæd. 
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Den valgte placering giver maksimal afstand til Natura 2000-områder, idet der udpeget fuglebeskyttelsesområder både 

vest for og øst for Sæd, henholdsvis ”Vidå, Tøndermarsken og Saltvandssøen” og ”Sønderådalen”.  

På tysk side af grænsen er der ligeledes en række vindmølleområder både helt op til grænsen men også i større afstand. 

Energinet har i dialogen med den tyske bygherre ”Tennet” afstemt et grænsekrydsningspunkt ca. 350 m øst for Hoved-

vej 11, som respekterer arealinteresserne på dansk og tysk side bedst muligt. 

Linjeføringen er desuden kabellagt til et punkt på højde med Sæd, og vil derfor ikke kunne ses i østlig/nordøstlig retning 

fra Sæd. 

 

 

Figur 3-4 Illustration af arealinteresser i grænseområdet 

 

Skansen 16, Løgumkloster 

Høringssvar nr. 128 ønsker ikke luftledningen placeret i den østlige side af projektområdet af hensyn til landbrugsejen-

dommenes udvidelsesmuligheder. 

Energinet har lagt linjeføringen midt i projektområdet ud fra de principper og kriterier der er opstillet for fastlæggelse af 

linjeføringen. Energinet vurderer at ønsket fra høringssvar til dels er tilgodeset. 

Ved Ribe 

Høringssvar nr. 168 ønsker at anlægget kabellægges omking Ribe, alternativt i størst mulig afstand fra Ribe, og så langt 

nordøst som muligt. 

Energinet har lagt linjeføringen tæt på Ribe som et kabelanlæg, og vurderer at ønsket fra høringssvaret er hermed imø-

dekommet. 

Ved Gasse, Skærbæk 

Høringssvar nr. 197 ønsker linjeføringen øst for den eksisterende 150 kV højspædingsforbindelse. 
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Energinet har lagt linjeføringen øst for den eksisterende 150 kV luftledning, som på anlægstidspunktet er demonteret 

og taget ned.  

3.8 Referencescenariet (0-alternativet) 

Referencescenariet er et udtryk for den forventede situation og fremtidige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres, 

og hvilke miljømæssige påvirkninger dette vil medføre. Referencescenariet fungerer som sammenligningsgrundlag, når 

den miljømæssige påvirkning af projektet skal vurderes.  

Referencescenariet defineres i dette tilfælde som situationen, hvor der ikke etableres en ny 400 kV højspændingsfor-

bindelse mellem Endrup og den dansk/tyske grænse.  

Det vil betyde, at der ikke vil ske en forstærkning af transmissionsnettet og en udbygning af kapaciteten, så der kan fø-

res en øget mængde vindmøllestrøm ind i elsystemet. 

Som beskrevet i afsnit 2.3, vurderer Energinet ikke, at der er reelle tekniske alternativer til projektet. Energinets vurde-

ring fremgår af en teknisk rapport (Energinet, 2018) som bl.a. konkluderer, at alle de alternative løsninger er forbundet 

med betydelige tekniske udfordringer og medfører en øget kompleksitet i elsystemet, som potentielt kan kompromit-

tere Danmarks høje forsyningssikkerhed.  

Da der ikke er reelle tekniske alternativer, er referencescenariet derfor, at der ikke sker en udbygning af eltransmissi-

onsnettet. Det vil betyde, at de miljøkonsekvenser, som er beskrevet i denne rapport som følge af etablering af den nye 

400 kV forbindelse, ikke vil ske. Det gælder både påvirkninger i anlægsfasen og i forbindelse med driften af den nye 400 

kV forbindelse. 

De problemer, der allerede er nu med at transmittere strømmen fra Vestjylland til forbrugere andre steder, vil blive 

større i takt med, at planlagte solcelleparker og vindmølleparker bliver tilsluttet. I praksis vil de ikke kunne levere ret 

meget strøm ind i nettet, da nettet dermed bliver overbelastet. Den grønne omstilling vil blive sat på pause, idet alle-

rede vedtagne projekter vil overbelaste nettet.  
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4 Metode 

En vurdering af miljøpåvirkninger sigter mod at identificere faktorer der inden for et givent miljøemne kan give anled-

ning til væsentlige påvirkninger af miljøet. Dette afsnit beskriver, hvordan Energinet har valgt at tilgå miljøvurderingen 

af de enkelte emner, samt terminologien for miljøpåvirkningen. 

4.1 Afgrænsning  

Med henvisning til den fremsendte VVM-ansøgning og tilhørende projektbeskrivelse, har Miljøstyrelsen udtalt sig om 

afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, hvorvidt og i hvilket omfang, de enkelte miljøemner jf. miljøvurderingslo-

vens § 20 og bilag 7, skal miljøvurderes. Energinet har efterfølgende været i løbende dialog med Miljøstyrelsen om af-

grænsningen, i takt med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten og endelig fastlæggelse af projektet. 

For hvert miljøvurderingskapitel (kapitel 6 til 19) gennemgås afgrænsningen for det pågældende miljøemne med hen-

visning til Miljøstyrelsens udtalelse og miljøvurderingslovens krav. 

Den fremsendte projektbeskrivelse, herunder den linjeføring der dannede grundlag for Miljøstyrelsens udtalelse om 

afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten, var ikke fastlagt endeligt på daværende tidspunkt. Energinet har for en 

række emner derfor begrundet, at disse ikke er miljøvurderet med henvisning til den opdaterede projektbeskrivelse, 

mens det for en række miljøemner omvendt er besluttet at foretage en miljøvurdering alligevel. 

For at undgå mange gentagelser og krydshenvisninger, har Energinet desuden så vidt muligt valgt at samle vurderin-

gerne af det enkelte miljøemne i ét kapitel. Med henvisning til Miljøstyrelsens udtalelse om afgrænsningen, er der rede-

gjort for, hvis et miljøemne, som er nævnt i Miljøstyrelsens afgrænsningsnotat, er havnet i et andet kapitel. Således er 

en række miljøemner, som er nævnt under fælles overskrifter i Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse, havnet i selv-

stændige kapitler, så som ”støj” og ”rekreative forhold”. 

4.2 Proces for miljøvurderingen af de enkelte emner 

Det følger af miljøvurderingslovens § 21, at bygherre skal beskrive projektets særkende. Dette betyder også, at de en-

kelte miljøemner skal vægtes og vurderes i forhold projektets særkende – dvs. projekttypen. Ifølge miljøvurderingsloven 

skal miljøkonsekvensrapporten kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den 

aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder.  

Hvordan miljøstatus er beskrevet, afhænger derfor af den tilgængelige viden og emnets betydning og af projektets sær-

kende. I nogle tilfælde er oversigtskort og beskrivende tekst tilstrækkelig og i andre tilfælde er den eksisterende viden 

gennemgået mere dybdegående.  

Hvis det på det foreliggende grundlag – dvs. eksisterende viden, påvirkningens art og omfang i forhold til projektet sær-

kende - helt entydigt kan udelukkes af projektet har en væsentlig påvirkning af det pågældende miljøemne, begrundes 

fravalg af emnet, og emnet miljøvurderes ikke yderligere.  

Med udgangspunkt i projektet er der herefter udpeget fokusområder for de miljøemner som miljøvurderes. 

For fokusområder foretages der en detaljeret beskrivelse af miljøstatus for på den måde at afdække emnet nærmere, 

indkredse særlige miljøfaktorer og det geografiske område hvor en mulig påvirkning kan ske. Når det område som bliver 

påvirket, er afdækket nærmere foretages en vurdering af miljøpåvirkningen. Hvis det på baggrund af den nærmere vur-

dering kan udelukkes, at projektet har væsentlig påvirkning af emnet, konkluderes det at miljøpåvirkningen er ikke væ-

sentlig. 
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I forbindelse med Energinets udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapporten er projektet tilpasset af flere omgang for at 

forebygge væsentlige påvirkninger på miljøet. 

Hvis det ved en nærmere gennemgang af fokusområdet viser sig, at projektet kan have en væsentlig påvirkning af mil-

jøet, vil der i rapporten blive oplyst hvilke forebyggende foranstaltninger, der indbygget i projektets design og stillet 

forslag om eventuelle supplerende afværgeforanstaltninger, hvor det er nødvendigt. En afværgeforanstaltning er et 

tiltag som kan minimere den identificerede påvirkning af miljøet.  

Det er muligt, at miljøpåvirkningen ikke kan afværges. I så fald kan det blive nødvendigt at acceptere miljøpåvirkningen 

som konsekvens af projektets realisering.  

En påvirkning kan være enten positiv eller negativ.  

4.3 Terminologi for miljøvurdering 

Der findes ikke en fastlagt standard terminologi og graduering for miljøpåvirkningens relative størrelse. I miljøkonse-

kvensrapporten for Endrup-Idomlund anvendes en terminologi for påvirkningsgrad som vist i Tabel 4-1: . I tabellens 

højre kolonne beskrives de typiske effekter på miljøet ved de forskellige påvirkningsgrader, der er vist i venstre kolonne.  

 

Tabel 4-1:  Terminologi for miljøpåvirkninger, der anvendes til miljøvurderingerne 

Terminologi 

 

Påvirkningsgrad  Typiske effekter på miljøet  

Væsentlig påvirk-

ning 

Væsentlig påvirkning  Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang 

og/eller langvarig karakter, er hyppigt forekommende 

eller sandsynlige, og der vil være mulighed for irrever-

sible skader i betydeligt omfang.  

Ikke væsentlig Moderat påvirkning  Der forekommer påvirkninger, som enten har et rela-

tivt stort omfang eller langvarig karakter (fx i hele an-

læggets levetid), sker med tilbagevendende hyppig-

hed eller er relativt sandsynlige og måske kan give 

visse irreversible, men helt lokale skader.  

Mindre påvirkning  Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist 

omfang eller kompleksitet, en vis varighed ud over 

helt kortvarige effekter, og som har en vis sandsynlig-

hed for at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke 

medfører irreversible skader.  

Ubetydelig påvirkning /in-

gen påvirkning  

Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt af-

grænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden lang-

tidseffekt og helt uden irreversible effekter. Eller der 

forekommer ingen påvirkning i forhold til status quo.  
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Der vil ligge forskellige forudsætninger til grund for vurderingerne af de enkelte miljøemner, som eksempelvis forskelle i 

datagrundlag, tilstedeværelse af fastlagte grænseværdier eller følsomhed eller sjældenhed af den berørte miljøfaktor. 

 

Det vil derfor være nødvendigt at vurdere nedenstående individuelt for hver miljøfaktor, hvor det er relevant: 

 Varigheden af en påvirkning. Er den permanent (vedvarende/ikke reversibel påvirkning) eller er der tale 
om en kort eller midlertidig forstyrrelse (reversibel påvirkning) 

 Størrelsen af det påvirkede område (lokal, regional, grænseoverskridende osv.) 

 Det påvirkede emnes vigtighed/sjældenhed/sårbarhed 

 Sandsynligheden for at hændelsen forekommer 

1  

Det er i miljøkonsekvensrapportens afsnit vurderet, hvilke konsekvenser projektet vil have i anlægsfasen, som er den 

periode, hvor anlægget etableres, og i driftsfasen, som er anlæggets levetid på ca. 80 år. Desuden er påvirkningerne fra 

arbejdet med nedtagningen (demonteringen) af det eksisterende 150 kV luftledningsanlæg, samt kabellægning af kryd-

sende 60 kV ledninger, vurderet.   
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5 Lov- og plangrundlag 

Generelle oplysninger om planforhold er hentet fra Danmarks Miljøportal, plandata.dk, Statens MiljøGIS (mil-

joegis.mim.dk), Region Syddanmark og de to kommuner (Esbjerg, og Tønder). 

Landsplandirektiv 

Grundet de store samfundsmæssige interesser i projektet har den daværende minister med ansvar for planloven den 

23. februar 2018 besluttet, at plangrundlaget for Endrup-Grænsen, en elforbindelse til Tyskland, skal tilvejebringes ved 

et Landsplandirektiv. 

Landsplandirektivet betyder, at der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplaner eller landzonetilladelser, fordi 

landsplandirektivet tilsidesætter behovet for øvrigt plangrundlag i det område, som landsplandirektivet dækker.   

Regionale planer 

Region Syddanmark har vedtaget råstofplaner i 2016 med udlæg af råstofinteresseområder og graveområder. Evt. kon-

flikter mellem de udlagte områder og projektet er nærmere beskrevet i kapitel 16, Materielle goder, afsnit 16.2. 

Kommuneplaner 

Den nye 400 kV forbindelse etableres i to kommuner i Vest- Sydjylland: Esbjerg og Tønder kommuner. I de gældende 

kommuneplaner med eventuelle tillæg fremgår bl.a. retningslinjer for udpegninger i forhold til landskab, kulturhistorie, 

natur og friluftsliv. Udpegningerne og de konkrete retningslinjer er beskrevet under de enkelte fagemner i de relevante 

kapitler.  

Herudover er der i kommuneplanerne rammebestemmelser, som fastlægger særlige arealanvendelser for delområder. 

De relevante rammebestemmelser og evt. konflikter beskrevet i kapitel 16, Materielle goder, afsnit 16.2.  

Lokalplaner 

Lokalplaner kan fastsætte detaljerede bestemmelser for et områdes anvendelse, bebyggelse, veje og disponering af 

bebyggede og ubebyggede arealer mv. Lokalplaner indebærer ikke handlepligt til at realisere det planlagte, men giver 

ret til at opføre bebyggelse og anlæg inden for lokalplanens bestemmelser, som er bindende for grundejere.  

Konflikter med lokalplaner er beskrevet i kapitel 16, Materielle goder, afsnit 16.2.  

National lovgivning 

Projektet kan være i konflikt med flere sektorlove. Evt. konflikter bliver håndteret ved konkrete dispensationer fra den 

relevante myndighed, efter VVM-tilladelse er givet. 

I de enkelte fagkapitler er eventuel konflikt mellem projektet og den relevante sektorlovgivning kort beskrevet. Der kan 

være behov for dispensation fra sektorlovgivningen. Dette vil blive håndteret med myndigheden, og er ikke beskrevet i 

Miljøkonsekvensrapporten.  

Herudover er reglerne i henhold til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet og den danske implementering af disse 

adresseret i kapitel 12, Natura 2000. Projektets betydning for de statslige vandområdeplaner er beskrevet i kapitel 9, 

Vand. 
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6 Affald 

I det dette afsnit redegøres der for projektets produktion og bortskaffelse af affald. 

Produktionen af affald er fortrinsvist knyttet til anlægsfasen for den nye 400 kV forbindelse samt for omlægningen af de 

krydsende 60 kV forbindelser.  

6.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 2, pkt. 1, samt bilag 7, pkt. 1d i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten indeholde en 

beskrivelse af projektet, herunder navnlig et skøn efter mængder og typer af affald produceret i anlægs- og driftsfa-

serne.  

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund.  

Udgangspunktet for en miljøvurdering af affald, herunder spildevand, er ifølge Miljøstyrelsen følgende: 

”Bortskaffelse af affald omfatter også spildevand, samt affald til nyttiggørelse. Ved beskrivelse af spildevand 

vil en henvisning til, at dette håndteres af det kommunale rensningsanlæg kun være tilstrækkeligt, hvis det 

godtgøres, at det kommunale rensningsanlæg såvel med hensyn til kapacitet som teknologisk er i stand til at 

modtage spildevand og håndtere det på en miljømæssig acceptabel måde, hvilket vil sige uden øget eller æn-

dret forurening til følge. 

Tilsvarende gælder for affaldssortering, hvor der skal være sikkerhed for en miljømæssig forsvarlig løsning. 

Hvis dette ikke umiddelbart er muligt, skal indvirkningen på miljøet beskrives nærmere. Det gælder både den 

forventede nyttiggørelse eller ved den forventede affaldsbehandling. En henvisning til, at affaldet vil blive 

håndteret i henhold til affaldslovgivningen, vil ikke være tilstrækkelig præcist til at opfylde kravet til at be-

skrive projektets indvirkning på miljøet, hvorimod en tilkendegivelse af, at affaldet vil blive afhændet til den 

kommunale affaldsordning og at kommunen har kapacitet til at håndtere såvel affaldstyperne som affalds-

mængderne inden for godkendte eller lovligt eksisterende affaldsordninger, vil være acceptabelt.” 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til, hvorvidt og i hvilket om-

fang affald, herunder spildevand, skal miljøvurderes, hvilket fremgår af nedenstående. 

6.1.1 Fravalgte emner 

6.1.1.1 Spildevand 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Anlægsfasen: Projektet vurderes ikke at gøre brug af kemikalier eller andre forurenende stoffer, som kan på-

virke grundvand eller overfladevand. 

Driftsfasen: Projektet genererer ikke spildevand. 

Emnet skal derfor ikke belyses yderligere. 
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6.1.1.2 Demontering af 150 kV luftledninger 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Demontering af 150 kV … luftledninger medfører affaldsmængder i form af jernbeton, galvaniseret stål, stål, 

aluminium, komposit, m.m. 

Det er politisk besluttet, at 150 kV luftledninger skal nedtages og kabellægges. Dette sker dog ikke som en nødvendig 

del af nærværende projekt, og er derfor ikke omfattet af miljøkonsekvensrapporten. 

Emnet belyses derfor ikke yderligere. 

6.1.1.3 Affald fra demontering af 400 kV forbindelsen 

Miljøstyrelsen udtalte oprindeligt: 

Demontering af (…) 400 kV luftledninger medfører affaldsmængder i form af jernbeton, galvaniseret 

stål, stål, aluminium, komposit, m.m. 

Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en overordnet vurdering af mulige former for affaldshåndte-

ring og kommunernes kapacitet. 

Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt.” 

Miljøstyrelsen har dog efterfølgende udtalt, at affald fra demontering af 400 kV forbindelsen alligevel ikke skal medta-

ges, idet nedtagningen af 400 kV forbindelsen ikke er en del af projektet. 

6.1.2 Valg af fokusområder 

6.1.2.1 Affald 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Anlægsfasen: Der vil fremkomme affald fra byggepladserne i form af overflødige byggematerialer og alminde-

ligt dagrenovation. 

Driftsfasen: Luftledningsanlægget genererer ikke affald. 

Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en overordnet vurdering af mulige former for affaldshåndtering 

og kommunernes kapacitet. 

Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 

På baggrund af beskrivelsen af miljøpåvirkningen og projektets tekniske beskrivelse (Projektbeskrivelsen, bilag 1) sand-

synliggøres, om der kan ske en væsentlig påvirkning af miljøet fra de producerede affaldsfraktioner som konsekvens af 

etableringen af den nye 400 kV forbindelse.  

Der er valgt to fokusområder – et for hver af det samlede projekts affaldsgenererende aktiviteter. Inden fokusområ-

derne gennemgås er der en generel gennemgang af affaldshåndteringen, som der henvises til under de forskellige fo-

kusområder. De to fokusområder er: 

 Fokusområde 1: Affald fra etablering af 400 kV forbindelsen 

 Fokusområde 2: Affald fra demontering af krydsende 60 kV ledninger 
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6.2 Metode 

I dette kapitel er der primært taget udgangspunkt i projektbeskrivelsen og projektets frembringelse af affald, samt mu-

ligheder for bortskaffelse af affald. 

Ud fra tilgængelig viden redegøres der i dette kapitel for de affaldsmængder og typer af affald som er forbundet med 

anlægsfasen for den nye 400 kV forbindelse, evt. affald i forbindelse demontering og omlægning af eksisterende kryd-

sende 60 kV ledninger. 

Afsnittets miljøvurderinger forholder sig primært til, om der findes egnede muligheder for genbrug eller genanvendelse 

af affaldet, forud for bortskaffelse således, at deponering af affald og forbrug af ressourcer forebygges bedst mulig.  

På denne baggrund, er affaldet opdelt i affald til forbrænding og deponering, hvor kommunerne i henhold til affaldslov-

givningen har kapacitetsansvaret, og i affald til genanvendelse hvor det er Energinet, der som bygherre har ansvaret for, 

at genanvendeligt affald ender hos den rette modtager (jf. VEJ nr. 9139 af 25/02/2019  (Miljøstyrelsen, 2019). Energinet 

har naturligvis samtidigt ansvaret for at håndtere affald til forbrænding og deponering indtil det kan afleveres til den 

modtager, som anvises af den lokale kommune. 

Herudover forholder miljøvurderingen sig til om der produceres affaldsmængder fra projektet i en størrelsesorden som 

vil resultere i kapacitetsproblemer hos de kommunale modtagestationer, eller om der vil produceres særlige affaldsfrak-

tioner, som ikke kan bortskaffes via de kommunale ordninger. 

6.3 Projektets betydning for affaldsproduktion 

Projektet genererer ikke affald under den daglige drift, når anlægsarbejderne er afsluttet, da der er tale om et passivt 

luftledningsanlæg. I driftsfasen vil der over tid vil der ske akkumulering af zink som følge af zinkafvaskning fra de galva-

niserede master. Akkumuleringen vil foregå i den øverste del af jordmaterien omkring i den umiddelbare nærhed om-

kring mastefundamenter. Materialet herfra samler sig tæt på masterne og selve processen er beskrevet i afsnit 8.4 om 

afvaskning og korrosion af master. 

I 400 kV forbindelsens anlægsfase genereres forskellige typer affald. Projektets affald kan overordnet inddeles i føl-

gende kategorier: 

• Affald til forbrænding 

• Affald til deponering 

• Genanvendeligt affald 

Energinets stiller en række krav til håndtering og bortskaffelse af affald til de entreprenører, der byder på udførelsen af 

projektets forskellige dele.  

6.3.1 Affald til forbrænding 

I anlægsfasen for 400 kV forbindelsen og i anlægsfasen for etableringen kabelstrækningerne på de krydsende 60 kV for-

bindelser vil projektet generere en mængde restaffald til forbrænding. Her er tale om helt almindeligt byggepladsaffald 

fra den daglige drift af byggepladser, skurbyer og lignende, som ikke kan genanvendes, fx madrester, madpapir, klude, 

træ. Affaldet indsamles løbende og afleveres til den kommunale affaldsordning. 

I henhold til affaldslovgivningen, så er den enkelte kommune forpligtet til at aftage almindeligt forbrændingsegnet rest-

affald.  
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Denne type affald, vil blive kildesorteret og håndteret efter gældende regler for affaldshåndtering i de respektive kom-

muner (Esbjerg- og Tønder kommuner). Affald fra skurbyer og lignende, der har karakter af dagrenovation, bliver ligele-

des håndteret i overensstemmelse med den ordning, der findes i de førnævnte kommuner.  I forbindelse med bygge- 

og anlægsarbejderne forventes der ikke at fremkomme større forbrændingsegnede affaldsfraktioner eller særlige af-

faldstyper, der ikke kan bortskaffes via de almindelige kommunale ordninger. Det vurderes på denne baggrund og over-

ordnet set, at affaldsproduktionen fra denne type affald ikke vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning. 

6.3.2 Affald til deponering 

Det må forventes, at en række specialfraktioner skal håndteres særskilt. Disse fraktioner sendes til specialbehandling 

eller deponering (evt. forurenet jord, PCB- eller asbestholdigt affald) efter kommunal anvisning.   

Affald til deponering omfatter forurenet og farligt affald og forurenet jord. Der kan potentielt set identificeres følgende 

fraktioner af farligt affald: 

 Fugemateriale med PCB eller klorerede paraffiner  

 Beton forurenet med PCB eller klorerede paraffiner 

 Betonoverfladebehandling med PAH og/eller asbest 

 Beton med asbest 

 Zinkforurenet jord 

 Jord forurenet med afskallede rester af betonoverfladebehandling 

 Forurenet jord som følge af utilsigtet spild 

Zinkforurenet jord, der skal fjernes fra en lokalitet, analyseres for at fastslå forureningsgraden, inden det fragtes til an-

vist deponeringssted. 

Energinet sikrer gennem sit udbud og valg af entreprenør, at entreprenøren kan håndtere ovenstående processer. 

Energinets tilsyn har til opgave at sikre, at indgåede aftaler følges.  

Den lokale kommune kontaktes, for at Energinet og dennes entreprenør kan få anvist, hvor affaldet skal afleveres til 

deponering. Materialet sorteres i de fraktioner, der aftales med kommunen. Se yderligere detaljer under fokusområde 

1 (afsnit 6.4.1.2) og fokusområde 2 (afsnit 6.5). 

Farligt og forurenet affald til deponering håndteres systematisk i en for Energinet kendt proces (som er beskrevet her-

over), der sikrer, at affaldet deponeres i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer i den pågældende kom-

mune, og det vurderes, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med denne affaldshåndtering. 

6.3.3 Genanvendeligt affald 

Genanvendeligt affald omfatter alle type genanvendeligt affald og inkluderer genanvendeligt ikke-brændbart affald fra 

byggepladser. Det er bygherrens ansvar at sikre at det sendes videre til egnet genanvendelse (via Affaldsregistret - 

https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/affaldsregistret). 

Alt genanvendeligt affald, der ikke kan genbruges som f.eks. kabeltromler eller træmaster, vil blive transporteret til god-

kendte modtageanlæg med henblik på genanvendelse. Størstedelen af affaldet fra anlæggelsen af 400 kV forbindelsen 

og omlægningen af de krydsende 60 kV forbindelser forventes at være genanvendelige fraktioner. 

De største fraktioner af genanvendeligt affald er: 

Glas og keramik/porcelæn fra isolatorer. 

Stål og aluminium fra ledere og jordtråde. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/affaldsregistret
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Zinkgalvaniseret stål fra mastekonstruktionen. 

Beton og armeringsjern fra mastefundamenterne. 

Ren overskudsjord fra etablering af mastefundamenter 

 

I forbindelse med etablering af kabelovergange og kabelovergangsstationer vil muldlaget skulle afgraves og rømmes 

eller indgå i terrænregulering inden arealerne stabiliseres med grus og sand. Tilladelse til eventuel bortskaffelse af ikke 

forurenet jord fra anlægsfasen og/eller genanvendelse i terrænregulering vil blive ansøgt hos de enkelte kommuner.   

6.3.3.1 Håndtering af genanvendeligt affald fra arbejdspladser 

Der må forventes en mindre mængde genanvendeligt affald fra projektets arbejdspladser. Der er tale om almindeligt 

byggeaffald, der kan genanvendes. F.eks. hårdt og blødt plast, pap, papir mv. Denne type affald sorteres i relevante 

fraktioner og afleveres til godkendt modtager. 

6.3.3.2 Håndtering af materialer til genanvendelse  

Skrot omfatter ledere, isolatorkæder, master og dertil kommer beton og ren jord. 

Der kræves, at skrot- og affaldsaftageren og dennes medarbejdere eller underleverandører har de nødvendige tilladel-

ser og miljøgodkendelser til at håndtere, transportere, og bortskaffe de skrottede dele. Energinet sikrer i forbindelse 

med valg af entreprenør, at ovenstående forhold er på plads. 

Ligeledes påhviler det skrot- og affaldsaftageren at dokumenterer, at de skrottede dele er afhændet og behandlet i hen-

hold til gældende miljølovgivning, og det skal i forbindelse med udbud og tilbud sikres, at skrothandler har de nødven-

dige miljøgodkendelser.   

6.4 Fokusområde 1: Etablering af 400 kV forbindelsen 

6.4.1 Vurdering af anlægsfasen 

Affaldet fra anlægsarbejderne vil primært udgøres af de tromler som kabler, ledere og jordtråde leveres på samt embal-

lage fra armaturdele, overskydende jord og almindeligt byggeaffald (træpaller mv.) samt dagrenovation (se Tabel 6-1). 

 

Tabel 6-1 Oversigt over mængder af genanvendeligt affald og alm. byggeaffald 
og dagrenovation fordelt på de enkelte kommuner 

Kommune Træk- og tromlepladser 
Affald til genanvendelse 
(ton) 

Alm. Byggeaffald og 
dagrenovation (ton) 

 
Esbjerg 7 385 8,4  

Tønder 9 495 10,8  

Total 16 880 19,2  

 

Håndtering af dagrenovation er beskrevet oven for i afsnit 6.3.1. 
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Den alt overskyggende bidragsyder til affaldsmængderne er tromlerne med kabler, ledere og jordtråde og oversky-

dende råjord fra etableringen af mastefundamenterne.  

6.4.1.1 Affaldsmængder fra tromlerne med kabler, ledere og jordtråde 

Kabel- og ledningstromler er hovedsageligt fremstillet af stål og vejer op til ca. 500 kilo pr. stk. Tromlerne opbevarer 

hver ca. 1,8 km tråd for luftledninger og for jordkablerne kan der opbevares ca. 1 km pr. tromle.  

Som det fremgår af projektbeskrivelsen, Bilag 1, vil der langs linjeføringen blive etableret et antal træk- og tromleplad-

ser. Ved hver af disse vil ledere og kabler blive trukket ud på luftledningsanlægget og ned i kabelgrave, i begge retninger 

væk fra den enkelte træk- og tromleplads. Dette indebærer, at affald fra opbevaring af kabler og ledere til etablering af 

op mod12 km linjeføring vil skulle bortskaffes løbende i takt med forbruget af materialerne, i de 16 uger træk- og trom-

lepladsen er i brug. For hver træk- og tromleplads skal der bruges ca. 110 tromler, svarende til 55 ton stål. 

Som det fremgår af Tabel 6-1, så vil størstedelen af affaldet fra anlægsfasen udgøres af genanvendeligt affald, især stål 

fra tromlerne. Stålet forventes som udgangspunkt returneret til leverandører som ønsker at genbruge den konkrete 

tromle. Alternativt overtager Energinet ejerskabet over tromlerne, som i så fald vil blive sendt til genanvendelse. Opgø-

relsen i tabel 6.1., over mængder af affald til genanvendelse tager udgangspunkt i et worst-case scenaire, hvor Energi-

net overtager ejerskabet af de tomme kabel- og ledningstromler. Affald til genanvendelse håndteres som beskrevet i 

afsnit 6.3.3 og vurderes ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning. 

Alm. byggeaffald og dagrenovation (herunder emballagetræ til forbrænding) vil udgøre samlet set ca. 20 ton affald fra 

alle træk- og tromlepladser og affaldsmængden genereres over hele anlægsperiodens længde. Energinet har været i 

dialog med Energnist I/S som varetager affaldshåndteringen af forbrændingsegnet affald for Esbjerg Kommuner og der-

for skal håndtere de ca. 8,4 ton affald (se tabel 6-1). Energnist I/S har oplyst til Energinet, at de beskrevne mængder, 

som beror på et worst-case overslag, ligger indenfor Energnist I/S’ almindelige kapacitetsmængder.  

Ligeledes har Energinet været i dialog med Tønder Affald A/S, som varetager håndteringen af affald-, jord- og jordlig-

nende fraktioner og derfor skal håndtere de ca. 11 ton affald (se Tabel 6-1).  Tønder Affald A/S har oplyst til Energinet at 

de angivne mængder betragtes som beskedne og derfor uden risiko for kapacitetsproblemer kan håndteres af Kommu-

nen almindelige affaldshåndtering. 

Da alt affald, løbende vil blive kildesorteret og bortskaffet som beskrevet oven for i afsnit 6.3.1 og 6.3.3 vurderes disse 

typer affald fra projektet at være af ubetydelig karakter og en ikke væsentlig miljøpåvirkning. 

6.4.1.2 Overskydende råjord 

I forbindelse med udgravning til og etablering af mastefundamenterne til 400 kV forbindelsen vil der opstå et overskud 

af råjord. Dette overskud skabes idet, masternes pladefundamenter fortrænger en del af det volumen, som er eller var 

udgjort af råjord. Ud fra en gennemsnitlig betragtning vil hvert pladefundament (som etableres ved ca. 80 procent af 

masterne) have et rumfang på 90 m3, svarende til i alt ca. 25.500 ton (ca. 16.000 m3) ikke forurenet råjord. I Tabel 6-2 

ses et overblik over den forventelige mængde råjord i overskud, i de 2 kommuner som linjeføringen krydser. 
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Tabel 6-2 Oversigt over overskudsmængder af råjord fra etableringen af 400 kV forbindelsens ma-
stefundamenter. Mængderne er opgjort for den enkelte kommune. 

Kommune Antal master Affalds-fraktion Mængde (ton) 

 
Esbjerg 78 Råjord 11.232 (7.020 m3)  

Tønder 99 Råjord 14.256 (8.910 m3)  

Total     25.488 (15.986 m3)  

 

Energinet har været i dialog med virksomheden Deponi Syd som varetager håndtering af affald-, jord- og jordlignende 

fraktioner for blandt andre Esbjerg Kommune. Deponi Syd har oplyst til Energinet, at de beskrevne mængder råjord som 

skal bortkøres, ligger indenfor deres almindelige kapacitetsmængder. Deponi Syd vil deponere eller genanvende den 

modtagne råjord, som inden afleveringen er undersøgt for potentiel forurening i henhold til gældende regler.  

I forbindelse med håndteringen af den overskydende råjord i Tønder Kommune, har Energinet været i dialog med Tøn-

der Affald A/S som varetager håndteringen af affald-, jord- og jordlignende fraktioner. Tønder Affald A/S har oplyst til 

Energinet, at de beskrevne mængder råjord ligger indenfor deres almindelige kapacitetsmængder. 

Eftersom der er tale om ren, ikke forurenet råjord, som vil blive deponeret eller genanvendt, vurderes den samlede mil-

jøpåvirkning fra deponeringen af overskudsråjorden ikke at være væsentlig. 

6.4.1.3 Bortskaffelse af boremudder 

Hvor særlige forhold begrunder det, kan kablerne etableres ved styret underboring i stedet for i åben grav. Det kan f.eks. 

være ved krydsning af veje, jernbaner, vandløb og sårbare naturområder.  

I forbindelse med boreprocessen anvendes borevæske. Borevæske består fortrinsvis af vand og lermaterialet, bentonit. 

Ved borearbejde kan der være behov for at tilsætte små mængder additiver til borevæsken for at justere dens egenska-

ber. Der søges tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 hos kommunen til benyttelse af borevæske med additiver. 

Borevæsken pumpes under borearbejdet gennem borerøret til borehovedet, hvor det dels afkøler borehovedet og 

smører borehullet, dels udligner det jordtryk, som opstår i boringen, og dermed stabiliserer borehullet, og dels bringer 

opboret materiale ud af boringen. Når borevæsken flyder tilbage til boregruben, er den blandet med det opborede jord 

og kaldes derfor boremudder. Boremudder opsamles i bore- og modtagegruben. Brugt boremudder bortskaffes som 

affald efter kommunens anvisning eller sælges til landmænd som jordforbedring efter tilladelse fra kommunen.  

Forbruget af borevæske og deraf generering af boremudder afhænger af jordbundsforhold og boringsdiameter, men i 

lignende tidligere projekter (f.eks. Viking Link, Kassø-Lykkegård mv.) er der blevet brugt ca. 0,7 m3 borevæske pr. lø-

bende meter underboring. Borevæsken består som udgangspunkt af ledningsvand tilsat bentonit. Der tilsættes ca. 30 

kg bentonit pr. m3 borevæske. På baggrund af disse erfaringsmæssige tal kan den samlede mængde boremudder, til 

kommunal bortskaffelse udregnes.  

Styrede underboringer inddeles i to kategorier; lange-, og korte underboringer.  Lange underboringer defineres som un-

derboringer på over 200 m. Korte underboringer defineres som underboringer på under 200 m. Korte underboringer 

anvendes, hvor kabelanlægget krydser veje, jernbaner og følsomme områder med begrænset udstrækning. I det efter-

følgende redegøres for forbruget af borvæske og generering af boremudder for hhv. lange og korte underboringer. 
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6.4.1.3.1 Antal underboringer og risikovurdering af produkter 

Der skal i alt udføres 28 underboringer. De 25 ud af de 28 underboringer udføres af den eller de entreprenører, som 

vinder udbuddet med gravning af kabelrender (graveentreprisen). Disse har endnu ikke været i udbud, hvorfor der ikke 

er valgt entreprenører. Derfor kendes fabrikatet af bentonit og behovet for eventuelle additiver på nuværende tids-

punkt ikke. 

Energinet har, for at imødekomme denne mangel på viden, bedt DHI om at foretage en vurdering af 36 forskellige stof-

fer, der benyttes i forskellige projekter. DHI har både foretaget vurderinger af bentonitprodukter, af forskellige additiver 

og af betonkemikalier.  

DHI har efter generelle principper vurderet, om anvendelsen af et givent produkt risikerer at forurene overfladevand, 

grundvand og jord. Derudover har DHI, i overensstemmelse med den metode, som blev anvendt i Hjorth et al. (Hjorth, 

2016), foretaget en risikovurdering af additiver og de produkter de anvendes i (DHI, 2021a) (se kapitel 9, afsnit 9.10.1). 

Denne generelle tilgang muliggør, at vurderingerne kan anvendes for alle Energinets projekter. 

På baggrund af DHI’s vurdering stiller Energinet i udbuddet krav til entreprenøren om, at de additiver, der benyttes i 

borevæsken ved underboringer, er omfattet af Energinets liste over additiver som er godkendte eller dokumenteret 

uskadelige for jord, grundvand og overfladevand, idet listen løbende vil blive opdateret.  

6.4.1.3.2 Risikovurdering af kendte underboringsmidler for hhv. Kongeåen, Skov ved Ribe og Ribe Å 

De resterende tre styrede underboringer er krydsningen af Kongeåen, Skov ved Ribe og Ribe Å. Energinet har allerede 

haft entreprisen for disse tre underboringer i udbud, og der er efterfølgende indgået en kontrakt med en entreprenør. 

Den valgte entreprenør planlægger at anvende to forskellige bentonitprodukter; PREMIUM GEL og Hydraul-EZ. Entre-

prenøren forventer ikke at skulle anvende additiver i borevæsken.   

Der er udført en risikovurdering af de aktive stoffer i begge produkter, som er beskrevet nærmere i afsnit 9.5. De fire 

aktiver stoffer, der optræder i de to bentonitprodukter, er smektisk ler, natriumcarbonat, kvarts og cristobalit. De aktive 

stoffer er risikovurderet af DHI (DHI, 2021a) og er vurderet på baggrund af opslag i ECHAs online REACH registreringsda-

tabase (ECHA (REACH), 2021). 

Overordnet vurderes det (se endvidere kapitel 9, afsnit 9.5), at produkterne PREMIUM GEL og Hydraul-EZ ikke vil med-

føre nogen negativ kemisk påvirkning. Ved blow-out vil påvirkninger primært være af fysiske karakter. 

6.4.1.3.3 Produktion og bortskaffelse af boremudder 

Forbruget af borevæske og deraf generering af boremudder afhænger af jordbundsforhold og boringsdiameter, men i 

lignende tidligere projekter (f.eks. Viking Link, Kassø-Lykkegård mv.) er der blevet brugt ca. 0,7 m3 borevæske pr. lø-

bende meter underboring. Borevæsken består som udgangspunkt af ledningsvand tilsat bentonit.  

Der tilsættes ca. 30 kg bentonit pr. m3 borevæske. Additiver tilsættes (typisk i mængder på op til ca. 1 procent af de 

samlede voluminer af borevæsken), som tidligere nævnt, under særlige geologiske forhold. På baggrund af disse erfa-

ringsmæssige tal kan den samlede produktion af boremudder for de 28 underboringer udregnes til ca. 14.800 m3 bore-

mudder.  

På baggrund af de krav som Energinet stiller til de valgte entreprenører (se afsnit 6.4.1.3.1 og kapitel 9, afsnit 9.5) be-

handles bortskaffelsen af bormudderet fra de 28 styrede underboringer som ikke farligt affald til midlertidig deponering 

og senere genanvendelse. 
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Som det fremgår ovenfor, så produceres der ca. 14.800 m3 boremudder, som skal bortskaffes til midlertidigt deponi 

eller alternativt genanvendes til jordforbedring. Det ses ligeledes af Tabel 6-3, at der sker et tab af boremudder ved 

hver underboring. Dette tab skyldes, at noget af boremudderet tilbageholdes i underboringens omkringliggende jord-

materie. 

Mængden af boremudder, der forbliver i jorden omkring underboringen, efter underboringen er udført, afhænger af 

jordbundsforholdene, og varierer derfor fra underboring til underboring, men ud fra et forsigtighedsprincip og på bag-

grund af erfaringer fra lignende projekter (f.eks. Viking Link, Kassø-Lykkegård mv.) regnes der med en gennemsnitlig 

tilbageholdelse af boremudder i den omkringliggende jordmaterie, på ca. 20 procent. 

Tabel 6-3 Oversigt over forbrug af borevæske og produktion af boremudder til de styrede un-
derboringer i forbindelse etableringen af 400 kV-forbindelsen 

Kommune 
Antal styrede 
underboringer 

Samlet længde af 
styrede underborin-

ger (m) 

Forbrug af 
borevæ-
ske (m3) 

Forbrug af 
bentonit 

(ton) 

Boremudder 
(m3)  

til bortskaffelse 
(80 %) 

 
 

Esbjerg 19 21.450 14.000 325 11.200 
 

Tønder 9 6.500 4.500 135 3.600 
 

Total 28 27.950 18.500 460 14.800 
 

 

Energinet har været i dialog med virksomheden Deponi Syd som varetager håndtering af affald-, jord- og jordlignende 

fraktioner for blandt andre Esbjerg Kommune. Deponi Syd har oplyst til Energinet, at de beskrevne mængder boremud-

der (ca. 11.200 m3) til midlertidig deponering og senere genanvendelse, ligger indenfor deres almindelige kapacitets-

mængder.  

I forbindelse med håndteringen af det miljøfarlige boremudder til midlertidig deponering i Tønder Kommune, har Ener-

ginet været i dialog med Tønder Affald A/S som varetager håndteringen af affald-, jord- og jordlignende fraktioner. Tøn-

der Affald A/S har oplyst til Energinet, at de beskrevne mængder boremudder (ca. 3.600 m3) til midlertidig deponering 

og senere genanvendelse ligger indenfor deres almindelige kapacitetsmængder. 

Da boremudderet ud fra en kemisk risikovurdering ikke vil medføre nogen negativ påvirkning på miljøet, da det tilbage-

holdte boremudder i jordmaterien omkring underboringen derfor ikke er skadelig for miljøet og da boremudderet vil 

blive identificeret og opsamlet i boregruben og bortskaffet til midlertidig deponering og senere genanvendelse efter 

anvisning fra de respektive kommuner, vurderes miljøpåvirkningen som værende ikke væsentlig. 

6.5 Fokusområde 2: Demontering af krydsende 60 kV ledninger 

6.5.1 Miljøstatus 

I forbindelse med etableringen af 400 kV forbindelsen vil der langs linjeføringen være 5 strækninger (se projektbeskri-

velsen, Bilag 1, afsnit 10, kortudsnit), hvor det vil være behov for at omlægge 60 kV strækningsanlæg som konsekvens af 

etableringen af 400 kV forbindelsen. 
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6.5.2 Miljøpåvirkning 

De fem 60 kV forbindelser som i forbindelse med etableringen af 400 kV systemet, skal nedtages står i henholdsvis Es-

bjerg- og Tønder kommuner, og der skal samlet nedtages 19,3 kilometer 60 kV strækningsanlæg og anlægges 19,5 kilo-

meter kabelanlæg. 

I Esbjerg kommune skal der i alt nedtages 15,7 kilometer 60 kV strækningsanlæg og anlægges 15,8 kilometer kabelan-

læg. I Tønder kommune skal der i alt nedtages 3,6 kilometer 60 kV strækningsanlæg og anlægges 3,7 kilometer kabelan-

læg. Kabelanlæggene består af både kabler lagt i åben grav og styrede underboringer. 

 

Tabel 6-4 Oversigt over krydsende 60 kV strækningsanlæg. 

 

Ved mastenumre  

(i forhold til 400 kV) 

 

Kommune 

 

Stednavn 

Længde af luftlednings-

anlæg, som tages ned 

Mastetype og 

antal 

Længde af nyt 

kabelanlæg 

M13-M14 Esbjerg 
Bramming, 

nordøst 
2.500 m 

7 stål 

 9x2 træ 
2.100 m 

M52-M64 Esbjerg 
Ribe Syd, paral-

lel 
12.100 m 56 stål 10.500m 

M54-M55 Esbjerg 
Ribe Syd/ kryds-

ning øst-vest 
1.100 m 4 stål 3.200 m 

M89-M90 Tønder 
Holbæk ved 

Gejlbjerg 
2.400 m 12x2 træ 2.500 m 

M173- kabelovergang Tønder 
Tidsholm ved 

Rørkær 
1.200 m 4x2 træ 1.200 m 

 

Alle omlægninger af 60 kV anlæg udføres efter det samme princip. Først etableres det nye kabelanlæg, og bagefter de-

monteres og fjernes det gamle anlæg. Omlægningen af 60 kV luftledningerne udføres af ejer af anlægget. Ejer af luft-

ledningsanlæg på 60 kV er de lokale netselskaber, inden for hvert deres afgrænsede geografiske områder. Omlægnin-

gen sker i dialog og samarbejde med Energinet. 

Da 60 kV stækningssystemerne ikke er ejet af Energinet, kendes de eksakte dimensioner for master og ledere ikke. Der-

for er der i beregningen af mængderne af affald taget udgangspunkt i dimensionerne for et tilsvarende 60 kV system 

som Energinet ejer. 

Der findes flere mastetyper som anvendes til 60 kV forbindelser herunder både 1- og 2 systems stålmaster, samt ældre 

træmaster. Nedenstående tabel 6-6 viser en opgørelse af affaldsmængder og fraktioner for nedtagningen af de 5 60 kV 

strækningsanlæg ud fra en worst-case betragtning, hvorfor affaldsmængder og fraktioner tager udgangspunkt i at 60 kV 

forbindelserne alle består af 2-mast systemer, samt træmaster. Dette resulterer i kraftigere master, fundamenter og 

dobbelt så mange ledere og jordfaser. 
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Tabel 6-5 Tabel 6-5 Oversigt over mængder af affald og fraktioner til kommunal affaldshåndtering for nedtagningen af de 5 
krydsende 60 kV forbindelser. Oversigten beror på en worst-case betragtning hvor masterne bærer to 60 kV syste-
mer.  

* Det forventes, at master i god stand vil blive genbrugt til fremtidige udskiftninger. 

Affald til kommunal 
bortskaffelse  

Projekt Fraktionstype 
Vægt (ton) pr. km / 
mast 

Kommune Vægt (ton) 
Vægt total 
(ton) 

Træmaster/ Isolatorer 60 kV 
Behandlet træ og 

Keramik/ glas 
Op til 0,5 t*50 stk 

Esbjerg 9 

Op til 25 
Tønder 16 

Byggeaffald og dagrenova-
tion 

60 kV Diverse  -  

Esbjerg 3,5 

5 

Tønder 1,5 

Zinkforurenet jord 60 kV Jord 3 

Esbjerg 200 (130 m3) 

200 

Tønder 0 

Total         230 
 

 

Nedtagningsarbejdet udføres i etaper og tilstedeværelsen ved den enkelte mast forventes at vare op mod en uge. Først 

nedtages én ledning ad gangen, og når alle ledningerne er nedtaget, fjernes selve masterne, hvorefter fundamenterne 

brydes op og fjernes. I det efterfølgende er processerne nærmere beskrevet. 

6.5.3 Demontering af ledere og isolatorer 

Lederne nedtages og rulles på tromler og køres til genanvendelse, jf. afsnit 6.3.3. Lederne fjernes ved enten at nedfire 

lederne fra masterne, eller ved tilbagespoling af lederne. Valget af metode afhænger af omgivelserne, hvor nedfiring af 

lederne typisk foregå på vidstrakte åbne arealer.  

Isolatorerne pilles ned ved hjælp af kran, og demonteringen af isolatorerne skal sikre, at metal hhv. glas eller kera-

mik/porcelæn adskilles, således materialerne kan genanvendes. Dokumentation for adskillelse skal kunne forevises da 

nogen typer porcelænsisolatorer kan indeholde bly.  Såfremt der er isolatorer der indeholder bly, så vil de blive sorteret 

i separat fraktion og sendt til deponering i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer i den pågældende kom-

mune. 

6.5.4 Demontering af master 

Master demonteres med kran. Masten lægges som udgangspunkt på jorden hvor det er muligt at skille den ad og løfte 

delene op på en lastbil fra adgangsvejen, hvorfra de køres til genanvendelse, jf. afsnit 6.3.3. Nedtagning og borkørsel af 

master foregår i en samlet arbejdsgang. 

Master foretrækkes adskilt ved boltesamlinger eller med klipper frem for skåret med skærebrænder, da det sikrer min-

dre fragmenter på marken efterfølgende. Klipningen skal foretages på presenning, køreplader eller liggende for at op-

samle galvaniseringsflager som falder af ved klipningen. Placeringen af demonteringen af den nedtagne mast skal også 

tilgodese muligheden for at komme i gang med fundaments fjernelse umiddelbart efter demontering af masten. 

Som det fremgår af Tabel 6-4 består masterne på tre af de krydsende 60 kV-forbindelser af træ. Træmasterne forventes 

at være imprægneret og skal derfor som udgangspunkt betragtes som farligt affald. Der kan være tale om flere 
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forskellige typer imprægnering, afhængigt af det tidspunkt, hvor masten er opstillet. Den ældste strækning med træma-

ster er fra 1943 og vil have fået udskiftet master gennem tiden. Imprægneringsmetoden for de enkelte master afhæn-

ger af tidspunktet, hvor imprægneringen er foregået og af den foretrukne metode hos hver enkelt producent på det 

pågældende tidspunkt.   

De træmaster, der er i god stand, vil blive opbevaret af netselskabet, så de kan genbruges i forbindelse med fremtidige 

udskiftninger af træmaster på luftledningsforbindelserne. Master, der ikke kan genbruges, skal sendes til forbrænding 

på et godkendt anlæg. Der er tale om et lille antal (op til 50 master af 0,5 ton), og der forventes derfor ikke kapacitets-

problemer. 

Esbjerg Affaldshåndtering er kontaktet og oplyser, at frasorteret imprægneret træ i de forventede mængder kan indle-

veres uden problemer. Det imprægnerede træ fragtes til forbrænding på tyske kraftvarmeværker, der har godkendelse 

til at forbrænde denne type affald. 

Tønder Kommune har kapacitetsansvaret for bortskaffelse af imprægnerede træmaster, der ikke kan genbruges. Kom-

munen har ikke i sin nuværende ordning faciliteter til eller aftaler om forbrænding af træmaster på godkendte kraftvar-

meværker. Esbjerg Kommune oplyser, at en så lille mængde, som der maksimalt er tale om fra Tønder Kommune, vil 

kunne håndteres uden problemer inden for Esbjerg Kommunes aftaler, såfremt de får en henvendelse fra Tønder Kom-

mune. Da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at oplyse om alle master kan genbruges eller om et antal master 

skal afleveres til forbrænding, er det ikke muligt at lave en færdig plan for håndtering af eventuelt affald. Indtil der er 

indgået aftaler, vil master, der ikke kan genbruges, blive neddelt i håndterbare stykker på maksimalt 3 m og opbevaret 

sammen med master, der skal genbruges. 

6.5.5 Fjernelse af fundamenter 

Typen af mast er afgørende for størrelsen af betonfundamentet. I tabel 6-7 er affaldsfraktionerne (beton og armerings-

jern) for mastefundamentet for 60 kV forbindelserne opgjort ud fra en worst-case betragtning, hvorfor betonfunda-

menternes størrelse er udregnet ud fra den største type af mastefundament (se projektbeskrivelsen, Bilag 1). Betonfun-

damenterne nedbrydes og transporteres til godkendt modtager, jf. afsnit 6.3.3. 

Træmaster har ikke betonfundamenter. Der graves ned omkring masten, hvorefter den hives op og fjernes. 

Udgangspunktet er, at samtlige mastefundamenter (som består af ren beton og armeringsjern) skal fjernes helt med 

mindre særlige forhold taler for at efterlade konkrete fundamenter. Særlige forhold kunne være, at Energinet og den 

respektive kommune i samarbejde vurderer, at miljøpåvirkningen ved at fjerne fundamentet helt vurderes større end 

miljøpåvirkningen ved at efterlade hele- eller dele af konkrete fundamenter, herunder skal den enkelte lodsejeres be-

hov også tages med i betragtning.  

Ved fuldstændig fjernelse af fundamenterne graves al jorden over og omkring pladefundamenter bort med hensynta-

gen til adskillelse af råjord og muld. Pælefundamenter blotlægges til 2 m under terræn, og de øverste 2 m fjernes, mens 

resten efterlades i jorden.  

Efter fundamentet er fjernet genfyldes hullet med tilkørt råjord fra lokale deponier (således at den tilførte råjord i videst 

muligt omfang er sammenlignelig med lokalitetens oprindelige sammensætning af råjorden (se kapitel 16). Oven på 

råjorden afsluttes med ca. 40- 50 cm ren muldjord, som tilkøres fra godkendt deponi (se kapitel 16). Området reetable-

res under hensyntagen til ikke at blande råjord og muld. Tildækningen afsluttes med passende mængde overhøjde til at 

kompensere for sætningen i den tilbagefyldte jord. Arbejdet med fjernelse af fundament forventes at tage en til to dage 

pr. mast.  



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  38/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

6.5.5.1 Miljøundersøgelse af fundamenter 

Inden arbejdet med fjernelsen af mastefundamenterne kan påbegyndes, vil der foranlediget af Energinet blive foretaget 

miljøundersøgelser af et repræsentativt antal fundamenter for strækningen. Formålet med miljøundersøgelsen er at 

identificere materiale, som kan indeholde asbest, PCB, PAH'er (tjære), imprægneringsmidler eller klorerede paraffiner.  

Undersøgelsen skal danne grundlag for en indledende vurdering af forekomst af ovennævnte stoffer, som ved nedriv-

ningen skal fjernes forud for den egentlige hovednedrivning. Endvidere skal der på baggrund af undersøgelsesresulta-

terne gives en generel vurdering af forholdsregler ved demontering samt fjernelse af de miljøfarlige stoffer. Miljøunder-

søgelsen har orienterende karakter og skal ikke forstås som en egentlig kortlægning af al forekomst og afgrænsning af 

ovennævnte stoffer.  

Ved forekomster af ovenstående stoffer inden projektstart, er det Energinets ansvar, i samarbejde med entreprenøren, 

at sikre korrekt håndtering, sortering og bortskaffelse af de miljøfarlige stoffer, jf. afsnit 6.3.2. Generelt skal forhold 

vedr. håndtering, kildesortering, klassificering og bortskaffelse til deponering af ovenstående stoffer ske efter anvisning 

fra den enkelte kommune.  

6.5.6 Bortskaffelse af forurenet jord 

Som beskrevet nærmere i kapitel 8, afsnit 8.4.3.2, så kan der i forbindelse med nedtagningen af de krydsende 60 kV 

forbindelser potentielt identificeres zinkforurenet jord omkring mastefundamenterne. Der kan muligvis også identifice-

res områder med forurening med imprægneringsmidler som konsekvens af afvaskning fra træmasterne. 

Som det fremgår af afsnit 6.5.5.1 vil der inden anlægsarbejder påbegyndes iværksættes en miljøundersøgelse af funda-

menterne for at klarlægge affaldsfraktioner for at sikre at de korrekte forholdsregler i forbindelse med demonteringen 

iværksættes ligesom miljøundersøgelse skal sikre at affaldet bortskaffes efter de korrekte bortskaffelsesmetoder. I for-

bindelse med denne miljøundersøgelse vil overfladejorden omkring mastefundamenterne blive analyseret for at fastslå 

forureningsgraden. 

Det forventes, at der ved en worst-case betragtning, hvor overfladejorden omkring alle fundamenter er forurenet med 

zink, vil være tale om ca. 3 (2,0 m3) ton zinkforurenet jord pr. mast (se Tabel 6-5), som i forbindelse med demonterings-

arbejderne vil blive afgravet og fragtet til anvist deponeringssted.  

Ud fra en worst-case betragtning, hvor jorden omkring alle 60 kV forbindelsernes master er forurenet med zink, vil Es-

bjerg kommune skulle håndteres forurenet jord fra området knap 70 master, svarende til ca. 200 tons (130 m3) zinkfor-

urenet jord (ca. 7 lastbillæs). Tønder kommune vil ikke skulle håndtere forurenet jord fra stålmaster, da der ikke fjernes 

stålmaster i kommunen som led i projektet (jf. Tabel 6-4). 

Jord med en zinkkoncentration over 500 mg/kg tørstof defineres som lettere forurenet jord, medens jord med koncen-

trationer af zink over 1000 mg/kg tørstof overskrider afskæringskriteriet og skal behandles som forurenet jord, hvorfor 

det derfor skal køres til permanent deponering. Energinet vil helt konkret, og i forbindelse med prøvetagningen af jord-

arealerne omkring mastefundamenterne, rette henvendelse til kommunen for at sikre den korrekte håndtering af jor-

den.  

Ud fra en worst-case betragtning i forhold til jordens zinkkoncentration, hvor det forventes at de ca. 200 tons zinkforu-

renet jord har koncentrationer over afskæringskriteriet, har Energinet været i dialog med Deponi Syd, som varetager 

håndtering og deponering af jord for Esbjerg Kommune. Deponi Syd har oplyst til Energinet, at de beskrevne mængder 

zinforurenet jord (ca. 200 tons), som beror på et worst-case overslag, ligger indenfor Deponi Syds almindelige kapaci-

tetsmængder.  
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Da den forurenede jord vil blive identificeret, opgravet og bortskaffet til godkendt deponi efter anvisning fra Esbjerg 

Kommune og som ovenfor beskrevet, vurderes miljøpåvirkningen som værende ikke væsentlig. 

6.5.7 Fraktioner til genanvendelse 

Størstedelen af affaldet forbundet med fjernelsens af de 5 60 kV strækningsanlæg udgøres af genanvendelige materia-

ler (se Tabel 6-6).  

Det forventes, at der skal nedrives ca. 270 ton affald, som genanvendes, hvoraf den største mængde stammer fra de-

montering af master (inkl. isolatorer) og fundamenter. I Tabel 6-6 ses et skema over mængderne af 60 kV luftlednings-

anlæggenes hovedbestanddele (ledninger, isolatorer (keramik/porcelæn), master og fundamenter).  

Tabel 6-6 Oversigt over mængder af genanvendeligt affald og fraktioner for nedtagningen af de 5 kryd-
sende 60 kV forbindelser. Oversigten beror på en worst-case betragtning hvor masterne bærer 
to 60 kV systemer. 

Genanvendeligt affald 
60 kV 

Fraktionstype 
Vægt (ton) pr. km / 
mast 

Vægt (ton) Vægt total (ton) 

 

Fundament 
Beton 0,59 40 

44 
 

Armeringsjern 0,065 4  

Mast (stål) Zinkgalvaniseret stål 1,7 120 120  

Mast (træ)* Imprægneret træ 0,5 Op til 25 Op til 25  

Isolatorer Keramik/porcelæn 0,15 14,5 18  

Tråd 

Jordtråd Stål 0,28 6 6  

Faseledere Aluminium 1,84 39,5 
57,5 

 

 Stål 0,84 18  

Total     (Op til) 270,5  

* Genanvendelse (genbrug) af træmaster afhænger af den konkrete tilstand, som først kan konstateres, når masten fjernes. 

 

Materiale, der genanvendes, vurderes ikke at have en væsentlig miljøpåvirkning, da ressourceforbruget for de pågæl-

dende fraktioner reduceres som følge af genanvendelsen. 

6.5.8 Fraktioner til permanent deponi og kommunal bortskaffelse 

Det vurderes umiddelbart at fraktionen zinkforurenet jord (se Tabel 6-5) fra nedtagningen af de krydsende 60 kV anlæg 

ikke kan genanvendes, og vil derfor blive bortskaffet som beskrevet i afsnit 6.3.2. Identificeres der herudover farligt af-

fald, som ikke kan genanvendes, vil dette ligeledes blive bortskaffet til godkendt deponi efter kommunal anvisning. 

I udgangspunktet kan der potentielt findes PCB i fugematerialet mellem fundament og mast, og jf. den beskrevne pro-

cedure i afsnit 6.5.5.1 som iværksættes inden demonteringsarbejderne påbegyndes, vil spor af PCB blive detekteret og 

håndteret efter gældende forskrifter. Det forventes ikke at der vil være andre miljøfarlige stoffer i affaldsfraktionerne, 

og miljøundersøgelsen vil i så fald identificere disse inden demonteringsarbejderne går i gang. Skulle der mod forvent-

ning identificeres andre miljøfarlige stoffer vil disse også, ligesom fro PCB. Blive håndteret efter gældende forskrifter. 

Hvis miljøundersøgelsen påviser, at der er anvendt fugemasse med et indhold af PCB (eller klorerede paraffiner), kan en 

del af PCB’en være sivet ind i betonelementerne, som i så fald kan udgøre et forureningsproblem. Ofte betyder 
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indsivningen, at de PCB forurenede dele af betonelementerne skal skæres bort, så den resterende del af betonelemen-

terne fortsat kan genanvendes. 

PCB er et sundhedsskadeligt stof, som kan optages gennem huden, ved indånding eller i forbindelse med spisning. Sa-

nering af fuger er ofte et støvende arbejde, og der bør derfor træffes passende foranstaltninger til at beskytte det om-

kringliggende miljø. Ved arbejde med skærende værktøjer, eller andre processer, hvor materialet varmes op, kan der 

endvidere udvikles PCB-dampe.  Spredning af støv fra PCB-sanering skal i videst muligt omfang begrænses ved kilden.  

Der findes et antal forskellige metoder til sanering af PCB (savning, hugning, klingeskæring, wireskæring, fræsning mm.). 

Der er forskel på, hvor meget støv de enkelte metoder udvikler, og valget af metode har væsentlig betydning for mulig-

hederne for at begrænse støvspredningen.  

Der vil derfor blive anvendt værktøj forsynet med sug til opsamling af støv direkte i forbindelse med arbejdsprocessen 

og PCB-holdigt materiale vil ikke blive skåret fri ved hjælp af våde skæremetoder eller vand til støvbekæmpelse, da van-

det i praksis er svært at opsamle og derfor let spreder partikler med indhold af PCB til omkringliggende jord eller kon-

struktioner, der bagefter skal rengøres. 

I praksis er det sjældent nok at begrænse støvet ved kilden, hvorfor Energinet vil foretage yderligere afskærmning. 

Energinets procedurer for afskærmning og PCB-sanering vil følge Dansk Asbestforening vejledning og Arbejdstilsynets 

instruks IN-9-3/2011 og dennes bilag 1, som opstiller retningslinjer for fjernelse af PCB-holdigt affald, med den mindste 

påvirkning på det omkringliggende miljø.  

Det vides for nuværende ikke hvor store mængder affald med spor af PCB som vil skulle bortskaffes som farligt affald, 

men eftersom der er tale om beton omkring overgangsfugen vurderes det, at der er tale om mindre mængder. 

Al affald med PCB i koncentrationer over 50 mg PCBtotal/kg eller derover skal behandles som farligt affald og bortskaffes 

til forbrænding eller alternativt deponi.  Derfor vil PCB-holdigt farligt affald, ligesom eventuelle andre miljøskadelige 

affaldsfraktioner som måtte blive påvist i forbindelse med miljøundersøgelsen, blive samlet og opbevaret i sorterede 

affaldsfraktioner i særskilte lukkede containere (for at undgå udvaskning og spredning af støv), der er tydeligt mærket 

med, at affaldet indeholder PCB (eller andet) på Energinets arealer indtil nedrivningen er tilendebragt og det farlige af-

fald er afleveret til den modtagestation, der er anvist af den relevante kommune.. Affald, der indeholder en koncentra-

tion på mindre end 50 mg PCB total /kg sorteres ligeledes fra uforurenet affald og placeres i særskilte beholdere eller 

containere, som tydelig mærkes med, at affaldet indeholder PCB. Denne mærkning af beholdere eller containere fast-

holdes, indtil det PCB forurenede affald er slutbehandlet, hvilket vil sige at affaldet enten er brændt eller deponeret.  

På baggrund af dette, og eftersom PCB-holdigt affald vil blive håndteret således at miljøpåvirkningen holdes til et mini-

mum vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. 

6.5.8.1 Bortskaffelse af boremudder 

Som konsekvens af etableringen af 400 kV forbindelsen, så skal en række 60 kV forbindelser omlægges. Disse forbindel-

ser ligger alle i både Esbjerg og Tønder Kommuner. I forbindelse med omlægningen af de krydsende 60 kV forbindelser 

vil der være behov for at udføre en række styrede underboringer. Præmisserne for de styrede underboringer følger 

dem som er beskrevet i afsnit 9.5 og afsnit 6.4.1.3 og redegøres ikke nærmere for her. 

Som det fremgår af Tabel 6-7 så produceres der ca. 5.788 m3 boremudder, som skal bortskaffes til midlertidigt deponi 

og senere genanvendelse. Som det ligeledes fremgår af selvsamme Tabel 6-7, så sker der et tab af boremudder ved 

hver underboring. Dette tab skyldes, at noget af boremudderet tilbageholdes i underboringens omkringliggende jord-

materie. 
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Mængden af boremudder, der forbliver i jorden omkring underboringen, efter underboringen er udført, afhænger af 

jordbundsforholdene, og varierer derfor fra underboring til underboring, men ud fra et forsigtighedsprincip og på bag-

grund af erfaringer fra lignende projekter (f.eks. Viking Link, Kassø-Lykkegård mv.) regnes der med en gennemsnitlig 

tilbageholdelse af boremudder i den omkringliggende jordmaterie, på ca. 20 procent. 

Tabel 6-7 Oversigt over forbrug af borevæske og produktion af boremudder i forbindelse omlægningen af de kryd-

sende 60 KV-forbindelser. 

Kom-
mune 

Antal styrede 
underborin-

ger 

Samlet længde 
af styrede un-

derboringer (m) 

Forbrug af 
borevæske 

(m3) 

Forbrug af 
bentonit 

(ton) 

Boremudder 
(m3) 

til bortskaffelse 
(80 %) 

 

 

Esbjerg  - 10.500 7.200 220 5.760  

Tønder  - 50 35 1 28  

Total  - 10.550 7.235 221 5.788  

 

Energinet har været i dialog med virksomheden Deponi Syd som varetager håndtering af affald-, jord- og jordlignende 

fraktioner for blandt andre Esbjerg Kommune. Deponi Syd har oplyst til Energinet, at de beskrevne mængder boremud-

der (ca. 5.760 m3) til midlertidig deponering og senere genanvendelse, ligger indenfor deres almindelige kapacitets-

mængder.  

I forbindelse med håndteringen af det miljøfarlige boremudder til midlertidig deponering i Tønder Kommune, har Ener-

ginet været i dialog med Tønder Affald A/S som varetager håndteringen af affald-, jord- og jordlignende fraktioner. Tøn-

der Affald A/S har oplyst til Energinet, at de beskrevne beskedne mængder boremudder (28 m3) til midlertidig depone-

ring og senere genanvendelse, ligger indenfor deres almindelige kapacitetsmængder. 

Da boremudderet ud fra en kemisk risikovurdering ikke vil medføre nogen negativ påvirkning på miljøet, da det tilbage-

holdte boremudder i jordmaterien omkring underboringen derfor ikke er skadelig for miljøet og da boremudderet vil 

blive identificeret og opsamlet i boregruben og bortskaffet til midlertidig deponering og senere genanvendelse efter 

anvisning fra de respektive kommuner, vurderes miljøpåvirkningen som værende ikke væsentlig. 

6.5.9 Øvrigt affald 

Ud over nedrivningsaffaldet fra nedtagning af det eksisterende ledningsanlæg, vil demonteringen medføre, at der skal 

fældes træer og buske langs 60 kV linjeføringerne for at kunne tilgå og nedtage forbindelsen. Det er på nuværende tids-

punkt ikke muligt at opgøre mængden af gren- og træaffald. Mængden kan være betydelig, men det vurderes, at det vil 

have en ikke-væsentlig påvirkning af miljøet, idet træet kan bruges til produktion af træprodukter (møbler eller træ-

gulve), eller blive genanvendt til træflis eller kompost 

Idet de gældende regler for affaldshåndtering i den respektive kommune vil blive overholdt, herunder anmeldelse af 

byggeaffald og farligt affald i henhold til de respektive kommuners affaldsregulativer og det faktum, at alle genanvende-

lige materialefraktioner fra demonteringen vil blive bortskaffet til genanvendelse hos godkendt modtager og da demon-

teringsarbejderne vil være kortvarige og af ubetydelig karakter sammenholdt med dem for etableringen af 400 kV for-

bindelsen, vurderes det, at konsekvenserne for miljøet i forbindelse med håndtering og eventuel bortskaffelse af affald i 

forbindelse med demonteringen af de 5 krydsende 60 kV forbindelser ikke vil være væsentlige. 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  42/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

6.5.10 Afværgeforanstaltninger 

Det forventes at der, ved en worst-case betragtning hvor overfladejorden omkring alle fundamenter er forurenet med 

zink, vil være tale om ca. 3 (2,0 m3) tons zinforurenet jord pr. mast (se Tabel 6-5), som i forbindelse med demonterings-

arbejderne vil afgravet og fragtet til anvist deponeringssted. Derudover vurderes der ikke at være behov for særskilte 

afværgetiltag. 

6.6 Sammenfatning, affald 

400 kV forbindelsen 

Affaldet fra anlægsarbejderne med etableringen af 400 kV forbindelse vil primært udgøres af de tromler som kabler, 

ledere og jordtråde leveres på samt emballage fra armaturdele, overskydende jord og almindeligt byggeaffald (træpal-

ler mv.) samt dagrenovation. 

Genanvendeligt affald 

Størstedelen af affaldet fra anlægsfasen udgøres af genanvendeligt affald (ca. 880 ton, se tabel 6-6), især stål fra trom-

lerne. Stålet forventes som udgangspunkt returneret til leverandører som ønsker at genbruge den konkrete tromle. Al-

ternativt overtager Energinet ejerskabet over tromlerne, som i så fald vil blive sendt til genanvendelse. Affald til genan-

vendelse vurderes ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning. 

Boremudder 

I forbindelse med etableringen af 400 kV forbindelsen og omlægningen af 60 kV krydsende forbindelser er det behov 

for at udføre en række styrede underboringer. Som resultat af disse vil der være en mængde boremudder, som skal 

bortskaffes. For 400 kV forbindelsens tre lange underboringer er der valgt entreprenør og bentonitprodukterne an-

vendt i borevæsken er derfor kendt. Der skal bortskaffes omkring 14.800 m3 boremudder (se Tabel 6-3). På baggrund af 

DHI’s vurderinger af bentonitprodukterne er det vurderet, at disse ikke udgør en miljørisiko, og at de derfor kan bort-

skaffes til almindelig midlertidig deponering og senere genanvendelse som jordforbedring. Deponi Syd som varetager 

håndteringen af affald for Esbjerg kommune har bekræftet overfor Energinet, at mængden af boremudder som skal 

midlertidigt deponeres for senere at blive genanvendt, ligger indenfor Deponi Syds almindelige kapacitetsmængder.  

Ud over den lange underboring beskrevet ovenfor, så skal der udføres en række korte underboringer langs 400 kV for-

bindelsens linjeføring og i forbindelse med omlægningen af de krydsende 60 kV forbindelser. Eftersom der er tale om 

korte underboringer, som løbende vil blive udbudt i forbindelse med anlægsarbejdets fremrykning, er der endnu ikke 

valgt entreprenører. Derfor kendes de konkrete bentonitprodukter- og evt. additiver samt forbruget heraf for nuvæ-

rende ikke.  På baggrund af de krav som Energinet stiller til de valgte entreprenører (se afsnit 6.4.1.3.1 og kapitel 9, af-

snit 9.5) behandles bortskaffelsen af bormudderet fra de 28 styrede underboringer som ikke farligt affald til midlertidig 

deponering og senere genanvendelse. 

Almindeligt byggeaffald, dagrenovation og overskudsjord 

Alm. byggeaffald og dagrenovation fra 400 kV forbindelsens anlægsfase (herunder emballagetræ til forbrænding) vil 

udgøre samlet set ca. 18 tons affald fra alle træk- og tromlepladser (se Tabel 6-5) og affaldsmængden genereres over 

hele anlægsperiodens længde ligesom der vil opstå et overskud af råjord som konsekvens af udgravningerne til maste-

fundamenterne. Overskuddet vil være i størrelsesordenen 25.500 ton ren råjord (se Tabel 6-2), fordel på de to kommu-

ner.  Affaldsmængderne indenfor affaldsfraktionerne; almindelige byggeaffald, dagrenovation og råjord vurderes ikke at 

udgøre en væsentlig miljøpåvirkning, da der er tale om beskedne mængder og da de relevante modtagestationer har 

bekræftet at affaldsmængderne ligger indenfor deres almindelige kapacitet. 
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60 kV-forbindelsen 

I forbindelse med etableringen af 400 kV forbindelsen vil der langs linjeføringen være 5 strækninger (se Projektbeskri-

velsen (Bilag 1), afsnit 10, kortudsnit), hvor det vil være behov for at omlægge 60 kV strækningsanlæg som konsekvens 

af etableringen af 400 kV forbindelsen. 

Genanvendeligt affald 

Størstedelen af affaldet fra denne omlæggelse udgøres af genanvendeligt affald (op til ca. 270 ton, se Tabel 6-6)) fra 

mastefundamenter, master (stål og træ), luftledninger- og isolatorer. Affald til genanvendelse vurderes ikke at udgøre 

en væsentlig miljøpåvirkning. Det er først muligt at afgøre om træmaster kan genanvendes, når de er gravet op, og de-

res tilstand er vurderet.  

Alm. byggeaffald og dagrenovation 

Alm. byggeaffald og dagrenovation fra demonteringen om omlægningen af de krydsende 60 kV forbindelse forventes at 

være i størrelsesordenen 5 tons (se Tabel 6-5). Affaldsmængderne indenfor affaldsfraktionerne; almindelige byggeaf-

fald, og dagrenovation vurderes ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning, da der er tale om beskedne mængder og 

da de relevante modtagestationer har bekræftet at affaldsmængderne ligger indenfor deres almindelige kapacitet. 

Zinkforurenet jord 

Der kan i forbindelse med nedtagningen af de krydsende 60 kV forbindelser potentielt identificeres zinkforurenet jord 

omkring mastefundamenterne. Det forventes at der, ved en worst-case betragtning hvor overfladejorden omkring alle 

fundamenter er forurenet med zink, vil være tale om ca. 3 (2,0 m3) tons zinkforurenet jord pr. stålmast.  

Som det fremgår af afsnit 6.5.5.1 vil der inden anlægsarbejder påbegyndes iværksættes en miljøundersøgelse af funda-

menterne for at klarlægge affaldsfraktioner for at sikre at de korrekte forholdsregler i forbindelse med demonteringen 

iværksættes ligesom miljøundersøgelse skal sikre at affaldet bortskaffes efter de korrekte bortskaffelsesmetoder. I for-

bindelse med denne miljøundersøgelse vil overfladejorden omkring mastefundamenterne blive analyseret for at fastslå 

forureningsgraden. Eftersom der er tale om begrænsede mængder zinkforurenet jord (se tabel 6-6), eftersom jorden vil 

blive håndteret efter gældende retningslinjer og eftersom de konkrete modtagestationer i de to kommuner kan hånd-

tere den forurenede jord indenfor deres almindelige kapacitet vurderet påvirkningen som værende ikke væsentlig.  

 

Boremudder 

For de krydsende 60 kV forbindelser skal der samlet set bortskaffes ca. 5.800 m3 boremudder. Samlet set skal størstede-

len af boremudderet (ca. 5.760 m3) fra underboringerne bortskaffes i Esbjerg kommune.   

 

Energinet har været i dialog med virksomheden Deponi Syd og Tønder Affald A/S som varetager håndtering af affald-, 

jord- og jordlignende fraktioner for de to kommuner. Deponi Syd og Tønder Affald A/S har begge oplyst til Energinet, at 

de beskrevne mængder boremudder til midlertidig deponering og senere genanvendelse, ligger indenfor deres almin-

delige kapacitetsmængder.  

På baggrund af det ovenstående vurderes det, at produktionen af ikke miljøfarligt boremudder fra etableringen af ka-

belstrækningerne på 400 KV-forbindelsen og i forbindelse med omlægningen af de krydsende 60 kV forbindelser ikke 

påvirker affaldshåndteringen i de respektive kommuner i en væsentlig grad. 

Tabel 6-9 oversigt over affaldsmængder fra anlægsprojektet 

System (kV) Type Fraktion Systemdel 
Mængde  

Esbjerg Tønder Total 

400 
Genanvendeligt 
affald 

Stål (ton) Kabel- og ledningstromler 385 495 880 

400 Råjord (ton) Overskud fra fundamenter 11.250 14.250 25.500 

60 Beton (ton) Fundament 40 - 40 
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60 Armeringsjern (ton) Fundament 4 - 4 

60 Zinkgalvaniseret stål (ton) Mast 120 - 120 

60 Keramik/porcelæn (ton) Isolatorer 13 5 18 

60 Stål (ton) Jordtråd/ faseleder - - 24 

60 Aluminium (ton) Faseleder - - 40 

400 

Affald til kommu-
nal håndtering 

Boremudder (m3) Styrede underboringer 11.200 3.600 14.800 

60 Boremudder (m3) Styrede underboringer 5.760 28 5.788 

400 Alm. Byggeaffald og dagre-
novation (ton) 

 -  8 10 18 

60  -  4 2 5 

60 Behandlet træ (ton) Træmaster 18 32 50 

60 Zinkforurenet jord (ton) Mastefundamenter 200 0 200 

 

 

Tabel 6-10: Påvirkning, affald 

Fokusområde / emne Påvirkning Særlige forhold 

Etablering af 400 kV forbindelsen 4  

Demontering af krydsende ledninger 4  

Samlet vurdering 4  

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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7 Støj 

Dette afsnit omhandler en vurdering af omfanget af støj, relateret til Endrup-Grænsen projektet, som ikke kan udeluk-

kes at påvirke omgivelserne og menneskers sundhed.  

I dette kapitel fokuseres på beregningsmetoder, danske regler og grænseværdier for støj.  

7.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 2, pkt. 1, samt bilag 7, pkt. 1d i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten indeholde en 

beskrivelse af projektet, herunder navnlig et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (så-

som vand-, luft-, jordbunds- og undergrundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling) i anlægs- og driftsfaserne.  

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund. 

Miljøstyrelsen udtaler: 

”Projektet må forventes at medføre støj i forbindelse med anlægsfasen. 

Jf. Miljøstyrelsens afgrænsningsnotet forventes støjen bl.a. at forekomme: 

 ved rydning af anlægsbælte 

 ved etablering af master 

 ved ophængning af luftledning 

 ved kørsel til/fra byggepladser og 

 anlægsarealer 

 ved kabellægning i åben grav 

 ved underboring 

 ved etablering af kabelovergangsmaster 

I driftsfasen afgiver luftledningsanlægget, herunder stationerne, støj (koronastøj) hvilket kan påvirke menne-

skers sundhed. For selve luftledningen er det især i fugtigt vejr og regnvejr. 

Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en beskrivelse og vurdering af støj fra hele luftledningsprojektet. 

Der skal udarbejdes støjberegninger på baggrund af støjkilden og støjens udbredelse. Støjberegningerne skal 

vurdere og illustrere den forventede støjpåvirkning og konsekvenserne heraf for nærtliggende boliger. I vurde-

ringen skal indgå kumulative effekter fra eksisterende støjende aktiviteter. Mulige afværgeforanstaltninger 

skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt.  

Hvis der klart på baggrund af henvisning til sammenlignelige projekter i sammenlignelige omgivelser kan afvi-

ses, at der kan være en væsentlig støjpåvirkning, forventes dette at være et fyldestgørende grundlag for en 

vurdering i miljøkonsekvensrapporten.” 

Høringssvar vedrørende støj har primært udtrykt bekymring i forhold til støjgener forbundet til den fremtidige drift af 

luftledningsanlægget.  

7.1.1 Fravalgte emner 

Der er forhold som ikke beskrives, fordi en væsentlig påvirkning kan udelukkes. Det drejer sig om: 
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 Støj fra kørsel til og fra arbejdsarealer, langs med trace, er ikke medtaget. Projektet er et 
strækningsanlæg, der anlægges i det åbne land og i god afstand til støjfølsom arealanvendelse i byer og 
landsbyer. Transporterne vil således være koncentreret ved de lokale adgangsveje til anlægsarbejderne i 
det åbne land, hvor trafikintensiteten i forvejen er lav. Idet antallet af berørte boliger er lavt (ca. 100 
boliger inden for en afstand på 300 meter) og trafikken i forbindelse med anlægsarbejderne er 
begrænset og midlertidig (maksimalt 15 daglige transporter i en begrænset periode på ca. 1 uge), 
vurderes miljøpåvirkningen ved trafikstøj som værende ubetydelig og vurderes ikke yderligere.  

 Der er ikke lavet beregninger af støj fra kabelanlægget i driftsfasen, da det ligger nedgravet og derfor 
ikke udsender støj til omgivelserne 

 Der vurderes ikke særskilt på kabellægning af 60 kV, på de 4 delstrækninger, hvor forbindelsen 
omlægges (fra luftledning til jordkabel), fordi støjen herfra vil være omfattet af vurderingen beskrevet 
under fokusområdet ”Støj fra strækningsanlæg”. 
Alle omlægninger af 60 kV luftledningerne udføres efter det samme princip: først etableres 
kabelanlægget og bagefter tages luftledningen ned.  

7.1.2 Valg af fokusområder 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til emissioner under hoved-

emnet ”menneskers sundhed”, herunder støj, hvilket er behandlet selvstændigt i dette kapitel. Øvrige emner til ”men-

neskers sundhed” er behandlet i kapitel 18 (Menneskers Sundhed). 

Energinet har inddraget Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse ved, ud fra forventede støjpåvirkninger, at vurdere om-

fanget af boliger, der belastes med et væsentligt støjniveau, hhv.  i anlægs- og driftsfasen. 

Aktiviteter, som er forbundet med støj, kan ikke udelukkes at have en væsentlig påvirkning på miljøet. Emnet støj er 

derfor udpeget til et større generelt fokusområde og vurderes nærmere. 

Forhold af betydning for støj er forskellige for projektets hovedkomponenter, der overordnet er kendetegnende ved:  

 et strækningsanlæg med luftledningsanlæg, kabelanlæg og kabelovergange 

 støj fra kabelovergangsstationer 

Projektets støjpåvirkning af omgivelserne vurderes og beskrives hhv. for eksisterende forhold og under anlægsfasen og 

driftsfasen i forhold til de aktiviteter, der giver anledning til støj.  

I anlægsfasen fremkommer der støj fra entreprenørmateriel i forbindelse med  

1. etablering og rejsning af master og trækning af luftledninger  

2. nedgravning af kabelanlægget 

3. arbejdspladserne for underboring 

4. etablering af kabelovergange 

5. etablering af kabelovergangsstationer   

6. nedtagning af eksisterende luftledningsanlæg 

I driftsfasen kan der forekomme støj fra  

7. luftledninger og tilhørende isolatorer samt  

8. fra kabelovergangsstationer.  

De otte forhold vurderes derfor under nedenstående tre fokusområder 

 Støj fra strækningsanlæg (forhold nr. 1-4 & 7) 

 Støj fra kabelovergangsstationer (forhold nr. 5 & 8) 

 Støj fra nedtagning af eksisterende luftledningsanlæg (60 kV) (forhold nr. 6) 
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7.2 Viden om støjs påvirkning af folks sundhed 

Der findes ingen kendt forskning, der omhandler støj fra højspændingsforbindelsers påvirkning af menneskers sundhed. 

Måske fordi støjniveauet fra højspændingsforbindelser generelt ligger forholdsvist lavt i forhold til andre brancher. Det 

er dog almindelige kendt viden fra forskning inden for andre brancher, at støj kan påvirke menneskers sundhed. Derfor 

inddrages viden om støj fra andre brancher i denne introduktion om støj set i relation til menneskers sundhed. 

Ekstern støj i Danmark er normalt så lav, at den sjældent vil forårsage alvorlige skader på mennesker i form af høreska-

der. Ekstern støj kan dog være generende og have uønskede virkninger på menneskers velbefindende og sundhed så-

som: 

• Forstyrrelse af samtale og kommunikation  

• Reduceret produktivitet og indlæring  

• Søvnforstyrrelser  

• Fysiologiske og psykiske helbredsforhold så som stress, forhøjet blodtryk og hjerte-karsygdomme 

En kortlægning af ekstern støj i Danmark viser, at mere end 1 million mennesker i Danmark er udsat for kritisk høj støj-

påvirkning på over 65 dB(A) stammende fra vejtrafik, togtrafik, flyvepladser, industrivirksomheder, skydebaner, motor-

baner, samt andre typer af erhverv. I dag er det især vejtrafikken, der er den mest betydende støjkilde i Danmark 

(Miljøstyrelsen, 2003).  

Der er i forbindelse med forskning inden for trafikstøj, blevet påvist forskellige sammenhænge mellem støj og påvirk-

ning af menneskers sundhed. Forskning indikerer, at støj over de vejledende grænseværdier kan give kommunikations-

besvær, hovedpine, søvnforstyrrelser forhøjet blodtryk og øget risiko for hjertekarsygdomme. Når man bliver udsat for 

stærk støj over længere perioder, kan man reagere med angst eller depression, eller ved at blive anspændt og aggres-

siv. Hvis børn udsættes for støj i længere tid ad gangen, kan det påvirke deres læseindlæring. Støj påvirker børns moti-

vation og koncentration, og de kan få forringet deres hukommelse og evne til at løse vanskelige opgaver (Miljøstyrelsen, 

2019) (Miljøstyrelsen, 2020d).  

7.2.1 Fastlæggelse af støjgrænser 

I mange lande, herunder også i Danmark, er der foretaget dosis-respons undersøgelser, som viser sammenhængen mel-

lem genegraden og det gennemsnitlige støjniveau. Undersøgelserne viser, at forskellige typer af støj har forskellig gene-

virkning, og de viser, hvor lav en støjgrænse skal være for, at kun en lille del af befolkningen er generet af støjen. I Dan-

mark er der fastlagt vejledende grænseværdier for støj for en lang række af forskellige støjkilder f.eks. vejtrafikstøj, tog-

støj, flystøj, skudstøj, støj fra motorsportsbaner, virksomhedsstøj og vindmøllestøj (Miljøstyrelsen, 2003).  

De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og 

sundhedsmæssig acceptabel. Der er tale om en afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker, og samfunds-

økonomiske hensyn. Mennesker påvirkes forskelligt af støj. Nogle mennesker er meget støjrobuste, mens andre er me-

get støjfølsomme. Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau, hvor omkring 10 - 15 % (de mest støj-

følsomme) angiver at være stærkt generet af støjen. Hvis støjen er lavere end de vejledende grænseværdier, forventes 

den ikke at have negative helbredseffekter (Miljøstyrelsen, 2003). 

Grænseværdier fastlægges under hensyntagen til tidspunktet på dagen. De vejledende støjniveauer fastlægges gene-

relt, så de er lavere om aftenen og natten, mens der kan accepteres et højere støjniveau om dagen. Årsagen er, at et 

givent støjniveau medfører større gener, når man vil slappe af eller sove, end når man er på arbejde (Miljøstyrelsen, 
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1984).  Dette skal også ses i relation til de påvirkninger af menneskers sundhed, der kan opstå ved manglende eller for-

styrrelser i nattesøvnen (Miljøstyrelsen, 2007).  

Det maksimale støjniveau om natten har betydning for risikoen for, at naboer til et anlæg kan blive vækket. I forbin-

delse med vurdering af grænseværdier for flystøj har man f.eks. foretaget undersøgelser, der indikerer en meget lille 

risiko for at blive vækket, ved maksimalniveauer indendørs, på omkring 45 dB. For almindelige danske huse uden sær-

lige tiltag for at forbedre lydisolationen svarer dette til et udendørs maksimalniveau på ca. 70 dB (Miljøstyrelsen, 1994).  

Miljøstyrelsens referencelaboratorie Delta har udarbejdet et støjbarometer, der viser lydniveauet fra forskellige støjkil-

der. Barometeret er indsat nedenfor til orientering om forskellige lydniveauer. Det fremgår, at et lydniveau på 40 dB(A), 

der er den natværdi højspændingsanlægget skal overholde i det åbne land, cirka svarer til støjen fra et kontorventilati-

onsanlæg. Støjniveauet beregnet ved hegnet omkring kabelovergangsstationer i drift ligger på 40 dB(A). 

Et lydniveau på 70 dB (A), der typisk tillades af kommunerne ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i dagperioden, 

svarer cirka til lydniveauet fra en personbil med en hastighed på 80 km/time.  

 

Figur 7-1: Støjbarometer fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorie Force Technology (Force Technology, 2020) 
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7.3 Metode 

Metoder til beregning af støj og selve støjberegningerne fremgår af Bilag 2A: Støj (A-C).  

I væsentlighedsvurderingerne for støj er anvendt følgende faktorer af betydning for genepåvirkningen: støjniveau, 

grænseværdier, kommunale forskrifter for støj fra anlægsarbejde, tidsrum, varighed og antallet af berørte boliger. I 

dette afsnit vurderes de relevante genepåvirkninger af støj. 

7.3.1 Vejledende grænseværdier for støj 

For en mere detaljeret redegørelse af emnet henvises til Bilag 2A: Støj (A-C), herunder er lavet en kort opsummering.  

Støj defineres generelt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet dB. Den mindste ændring af støj, som 

det menneskelige øre kan opfatte, er en ændring på 1 dB, hvis to støjniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinan-

den. En ændring på 1 dB betragtes derfor i praksis, ikke som en tydeligt hørbar ændring. En ændring af støjniveauet på 

3 dB opfattes som tydeligt hørbar. En ændring på 8-10 dB opfattes som en halvering eller fordobling af støjen. 

Decibel er en logaritmisk enhed. 3 dB op eller ned på skalaen betyder at lyden er fordoblet eller halveret. Det dobbelte 

af 80 dB er altså ikke 160 dB - men 83 dB. Adderes to lige store støjniveauer, bliver resultatet altså 3 dB højere. Tilsvarende 

vil en fordobling af en given aktivitet inden for referenceperioden, give et 3 dB højere støjniveau. Eksempelvis vil en 

halvering eller fordobling af trafikken på en vej medføre en ændring i støjniveauet på 3 dB. 

Miljøstyrelsen har ikke fastsat generelle vejledende grænseværdier for støjniveauet i det åbne land, hvor hovedparten af 

anlægsarbejdet er lokaliseret.  

I Miljøstyrelsens vejledning ”Ekstern støj fra virksomheder” (Miljøstyrelsen, 1984), vurderes støjgrænserne for boliger i 

det åbne land, som udgangspunkt i relation til områdetypen ”Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, center-

område (bykerne)”. Her er de vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, målt udendørs, 55/45/40 dB(A) 

(dag/aften/nat). Dog vil det altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag, hvilken støjgrænse myndigheden fast-

sætter ved nærmeste enkeltbolig i det åbne land. 

Anlægsarbejder 

Der er ikke fastsat generelle, vejledende grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsaktiviteter. Aktiviteterne er omfat-

tet af Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (BEK nr. 844 af 23/06/2017).  Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse af 

blandt andet støjende bygge og anlægsarbejder (Miljøstyrelsen, 2017). Anmeldelsen skal ske til den berørte kommune 

14 dage forud for arbejdets påbegyndelse. Det fremgår af bekendtgørelsen at kommunen kan meddele påbud eller ud-

stede forskrifter, som fastlægger krav i forhold til eksempelvis arbejdstid og støjgrænser. De berørte kommuner, Esbjerg 

og Tønder, har udarbejdet forskrifter for støj for midlertidige anlægsaktiviteter. Blandt andet med retningslinjer for i 

hvilke tidsrum anlægsarbejderne kan udføres. Forskrifterne fastsætter at støjende aktiviteter som udgangspunkt skal 

udføres indenfor normal arbejdstid mandag til fredag kl. 7-18 og lørdag kl. 7-14 (Esbjerg) kl. 8-14 (Tønder).  

Forskrifterne kan tilgås på nedenstående link 

 Esbjerg - Klik på nedenstående link 
https://www.esbjerg.dk/erhverv/affald-energi-og-miljoe/bygge-og-anlaegsaffald/stoejende-og-
stoevende-aktiviteter  

 Tønder - Klik på nedenstående link 

https://www.toender.dk/media/h5ujnscb/vejledning-om-begr%C3%A6nsning-af-gener-fra-
byggepladser.pdf  

Når grænseværdier for støj er angivet, benytter kommunerne oftest 70 dB gældende for dag-perioden kl. 07-18 man-

dag til fredag, kl. 07-14 lørdag og 40 dB for øvrige tidsrum, jf. Esbjerg kommune. 

https://www.esbjerg.dk/erhverv/affald-energi-og-miljoe/bygge-og-anlaegsaffald/stoejende-og-stoevende-aktiviteter
https://www.esbjerg.dk/erhverv/affald-energi-og-miljoe/bygge-og-anlaegsaffald/stoejende-og-stoevende-aktiviteter
https://www.toender.dk/media/h5ujnscb/vejledning-om-begr%C3%A6nsning-af-gener-fra-byggepladser.pdf
https://www.toender.dk/media/h5ujnscb/vejledning-om-begr%C3%A6nsning-af-gener-fra-byggepladser.pdf
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Som kriterieværdier for vurdering af støjpåvirkningen fra anlægsaktiviteter er der derfor valgt at anvende følgende vær-

dier: 

 mandag - fredag kl. 07-18 70 dB    

 lørdag kl. 07-14  70 dB 

 øvrige tidsrum  40 dB 

 

Driftsfasen 

For anlæg i drift gælder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier. De udtrykker en støjpåvirkning, der efter Miljø-

styrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende græn-

seværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have negative 

effekter på helbredet. 

Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 vedr. ekstern støj fra virksomheder, gælder der følgende vejledende grænse-

værdier: 

 

Tabel 7-1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder ved boliger, samt erhvervs- og 
industriområder. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funktion af 
tidsrum og områdetype. 

Område 

Mandag-fredag 

kl. 07-18 

Lørdag 

kl. 07-14 

Mandag-fredag 

kl. 18-22 

Lørdag kl. 14-22 

Søn- og helligdag 

Kl. 07-22 

Alle dage 

kl. 22-07 

Erhvervs- og industriområder 70 70 70 

Erhvervs- og industriområde med forbud mod ge-

nerende virksomheder 
60 60 60 

Blandet bolig- og erhverv, centerområde, offent-

lige formål 
55 45 40 

Etageboligbebyggelse 50 45 40 

Boligområde for åben-lav boligbebyggelse 45 40 35 

Sommerhusområde og offentligt tilgængelige re-

kreative områder. Særlige naturområder 
40 35 35 

 

I Ifølge vejledningen skal støjgrænseværdier for boliger i åbent land fastlægges ved en konkret vurdering af de lokale 

forhold. Som beskrevet ovenfor er praksis, at boliger i det åbne land håndteres som boliger i områder for blandet bolig- 

og erhvervs bebyggelse - dvs. med støjgrænseværdierne 55/45/40 dB for henholdsvis dag/aften/nat. Da alle anlæg vil 
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være i drift hele døgnet, er det derfor den mest skærpede støjgrænseværdi for natperioden (40 dB), som bruges ved 

vurdering af støjpåvirkningen. 

Koronastøj 

I det følgende uddybes fænomenet koronastøj, der er et særligt kendetegn for projekttypen i driftsfasen. 

Den støj der kommer fra højspændingsledninger og andre anlæg med høj spænding kaldes koronastøj. I driftsfasen vil 

denne type støj kunne forekomme fra luftledninger langs linjeføringen under særlige vejrforhold. Støjen vil være den 

samme ved kabelovergange, som er en del af strækningsanlægget.  

Koronastøj opleves som en knitrende lyd, der skyldes elektriske udladninger omkring ledere og isolatorer. Styrken af ko-

ronastøj afhænger af spændingsgradienten og lederens overfladebeskaffenhed. Vejrforholdene har stor indflydelse på 

styrken af støjen, og især i perioder med regn og tåge vil der kunne opstå højere støjniveauer. 

Koronastøj vil, i korte perioder med fugtigt vejr eller regn, kunne overskride Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i 

natperioden (40 dB), ved boliger som ligger tættere på anlægget end 20 m.  

I perioder med rimfrost kan der opstå en anden type koronastøj, som er en 'brummen' med konstant frekvens på 100 

Hz. Støjen stammer fra særligt kraftige udladninger omkring ispartikler på lederne. Dybe toner i frekvensområdet 10-

160 Hz betegnes lavfrekvent støj. Det menneskelige øre er almindeligvis ikke ret følsomt overfor lavfrekvente lyde, men 

lyden er hørbar, hvis lydstyrken er høj nok, og den vil da ofte være generende (Orbicon/WSP, 2020). 

Begge typer af koronastøj kan være generende for naboer til et 400 kV luftledningsanlæg, men sådanne støjpåvirknin-

ger vil kun forekomme i meget begrænsede perioder i løbet af året. Rimfrost forudsætter særlige meteorologiske for-

hold, for at kunne danne frost på andet end græs og bevoksning tæt på jorden. Rimfrost forekommer typisk i perioder 

af året og på tidspunkter på døgnet, hvor befolkningen altovervejende tilbringer tiden indendørs. 

Rimfrost på højspændingsanlægget er på baggrund af DMI´s meteorologiske data vurderet i størrelsesordenen 1-2 dage 

i løbet af vinterhalvåret, Bilag_2D.  

Under forhold med kraftig regn kan støjniveauet være op til 5-6 dB højere, svarende til at støjniveauet er højere end 40 

dB i en afstand ud til ca. 80 m fra højspændingsanlægget. I perioder med kraftig regn vil baggrundsstøjen være relativt 

høj og støjen fra højspændingsanlægget vil derfor være svær at høre.  

I tørt vejr vil støjniveauet erfaringsmæssigt være 25 dB lavere og der vil ikke opleves støjgener som følge af koronastøj 

fra højspændingsanlægget. 

Ud over koronastøj kan der opstå vindgeneret støj omkring master og luft-ledninger. Vindgenreret støj opstår ved høje 

vindhastigheder (>10 m/s) og kun ved meget specifikke vindretninger. Vindgeneret støj er ikke vurderet yderligere, da 

det er vanskeligt at fastlægge præcis kildedata, da støjen kun vil optræde yderst sjældent og da baggrundsstøjen samti-

dig er høj som følge af vindens påvirkning af andre genstande som fx bevoksning. 

Overgangsstationer 

Ved beregning af støjudbredelsen fra en overgangsstation er der udover støj fra luftledningerne (koronastøj), medtaget 

støj fra to reaktorer.  

7.3.2 Vurdering af anlægsfasen 

Der foreligger på tidspunktet for udarbejdelsen af denne konsekvensrapport ikke en detaljeret plan for specifikke an-

lægsmetoder, valg af entreprenørmaskiner, tidsplan for arbejdets udførelse samt, hvor og i hvilken rækkefølge de en-

kelte aktiviteter påbegyndes og udføres. Vurderingen tager derfor udgangspunkt i forventede valg af metoder og 
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erfaring fra tidligere projekter. Erfaringerne er specifikt hentet i følgende projekter; Kassø Frøslev1 og Kassø Tjele2, samt 

Vesterhav Nord3& 4. 

Støjen er på baggrund af maskinernes udsendte lydeffekt (LwA) beregnet ved hjælp af den metode, som er beskrevet i 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 (jf. ovenfor). Støjberegningerne er udført med en simplificeret metode, hvor der 

ikke tages hensyn til afskærmning og refleksion fra bygninger og det er forudsat at terrænet overalt er akustisk blødt, 

som f.eks. landbrugsjord eller græs. 

De udførte beregninger er vedlagt i Bilag 2: Støj.  

Baseret på oplysninger om forventede anlægsmetoder, omfang og varighed af aktiviteterne samt kildestyrker antaget 

for de enkelte entreprenørmaskiner, er støjniveauet overslagsmæssigt beregnet ved afstande på henholdsvis 50, 100 og 

300 m fra den pågældende anlægsaktivitet.  Det støjniveau, som er beregnet ved de forskellige afstande, viser niveauet 

for 100 % drift (tid) af den pågældende maskine.  

Når man beregner støjniveauet for dagsperioden, gøres det ved at beregne middelværdien af alle støjende aktiviteter, 

over en 8 timers periode, om aftenen over en periode på 1 time og om natten ½ time. Det betyder for eksempel, at ly-

den fra en lovpligtig bak-alarm på en maskine, i dagtimerne, beregnes som et gennemsnit over en 8 timer.  

Under Tabel 7-3, fremgår at en dozer, der afrømmer muld, har en kildestyrke på 108 dB. Støjen, i en given afstand, er 

derfor beregnet ved at benytte en arealkilde med kildestyrken på 108 dB, som er i drift 100 % af tiden. 

Placeringen af de stationære støjkilder kan ændre sig ved detailprojekteringen. Beregningen bygger derfor ikke på fakti-

ske aktiviteter og deres eksakte placering.  

Støjniveauet i de beregnede afstande (50, 100 og 300 meter) sammenholdes med antallet af beboelsesejendomme in-

denfor disse afstande. Optællingen er sket ud fra OIS (Udviklings og forenklingsstyrelsen) og adressedata fra Kort- og 

Matrikelstyrelsen. Opgørelsen er et overslag, og kan give en indikation af omfanget af beboelsesejendomme5, der påvir-

kes med et givent støjniveau.  

For anlægsaktiviteterne underboring, rejsning af master samt trækning og montering af luftledninger, ses af Tabel 7-3, 

at støjniveauet i en afstand af 300 meter ligger over 40 dB, som er kriterieværdien i aften og nattetimerne. I en afstand 

af 400 meter er det sandsynligt at kriterieværdien kan overholdes. Da ovennævnte aktiviteter, vil kunne foregå i aften- 

og nattetimerne, er der lavet optælling af antallet af boliger i en afstand af 400 meter fra aktiviteten. 

7.3.3 Vurdering af driftsfasen 

Støjpåvirkningen i driftsfasen er vurderet ud fra overslagsberegninger af støjemissionen fra komponenter på luftlednin-

gerne og overgangsstationerne. De udarbejdede beregninger fremgår af Bilag 2A, Støj, hvor der også er en detaljeret 

metodebeskrivelse som der henvises til.  

 

1 https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/kassoe-froeslev-luftledning/  

2 https://naturstyrelsen.dk/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/afsluttede-vvm-sager/arkiv-foer-2012/odense-vvm/ny-400-kv-hoejspaendingsforbindelse-fra-

kassoe-til-tjele/  

3 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/vesterhav_nord_miljoekonsekvensrapport.pdf  

4 https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Vesterhav-Nord  

5 Optælling baseret på OIS adressepunkter og flg. koder: BYG_ANVEND_KODE IN( 110 , 120 , 121 , 130, 131, 132, 140, 150 ,160, 185, 190, 510 ) 

https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/afsluttede-miljoevurderinger/kassoe-froeslev-luftledning/
https://naturstyrelsen.dk/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/afsluttede-vvm-sager/arkiv-foer-2012/odense-vvm/ny-400-kv-hoejspaendingsforbindelse-fra-kassoe-til-tjele/
https://naturstyrelsen.dk/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/afsluttede-vvm-sager/arkiv-foer-2012/odense-vvm/ny-400-kv-hoejspaendingsforbindelse-fra-kassoe-til-tjele/
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/vesterhav_nord_miljoekonsekvensrapport.pdf
https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Vesterhav-Nord
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Støjen fra luftledningerne og overgangsstationerne er beregnet efter den fællesnordiske beregningsmetode for ekstern 

støj fra virksomheder, beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993. 

Alle beregninger er foretaget ved hjælp af SoundPLAN, version 8.1 med opdatering af 17.06.2019.  Støjudbredelsen fra 

kabelovergangsstationer er beregnet med samme støjmodel. For luftledningerne omfatter beregningerne kun korona-

støj og ikke støj genereret af vind eller isolatorer. 
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7.4 Fokusområde 1: Støj fra strækningsanlæg 

7.4.1 Miljøstatus 

Luftledningerne etableres i det åbne land, hvor de eksisterende støjforhold er præget af støj fra aktiviteter, der knytter 

sig hertil.  

Anlægget passerer forbi adskillige byzoner, men i en afstand, som støjmæssigt set betyder, at hverken anlæg eller drift 

får en væsentlig indvirkning på omgivelserne her. Derfor beskrives eksisterende forhold ikke for byzoner som eksempel-

vis Ribe, Bredebro eller Tønder. 

Gående fra Endrup mod grænsen, opleves blandt andet støj fra  

• Esbjerg motorvejen, samt det øvrige vejnet,  

• Jernbaneforbindelsen mellem Esbjerg og Tønder,  

• Almen landbrugsdrift,  

• Tekniske anlæg som vindmøller (bl.a. 14 møller nord for Skærbæk, 4 møller øst for Bredebro) og biogasanlæg 
(bl.a. ved Ribe) 

• Eksisterende el-forbindelser (150 kV og 60 kV), der går på kryds og tværs og parallelt med projektområdet.  
Energinet driver blandt andet en 150 kV forbindelse, mellem Gredstedbro og Bredebro.  
På trækningen mellem Gredstedbro og Ribe parallelføres den nye 400 kV forbindelse, med den eksisterende 150 
kV forbindelse, i en afstand af op til 1,5 km.  
På strækningen mellem Ribe og Bredebro, erstattes den eksisterende 150 kV forbindelse med det den nye 400 kV 
forbindelse, som anlægges i samme tracé, som det eksisterende. Her afviger traceet for den nye forbindelse to 
steder på strækningen for den eksisterende ledning, hhv. ved Skærbæk og ved Bredebro i en afstand af op til 600 
meter. 

Der er ikke lavet støjberegninger for de eksisterende luftledningsanlæg, på strækningen. Området omkring de eksiste-

rende anlæg vil være påvirket af koronastøj fra anlæggene. Nedenfor er redegjort for det støjbillede, som opleves i dag.  

 En knitrende og knasende lyd, der især kan høres, når det regner, og der er meget fugt i luften. Målt på 80 meters 
afstand er støjen som regel langt under 40 dB(A). 

 En dyb, konstant brummelyd på omkring 100 Hz, der forekommer, når der er rimfrost på ledningerne. Målt på 80 
meters afstand er lydniveauet som regel under 48 dB(A), jf. Bilag 2C. 

Det vil sige området er i dag påvirket af støj fra mange forskellige aktiviteter, i det åbne land, blandt andet el-forbindel-

ser. På strækningen mellem Gredstedbro og Bredebro, ligger et antal boliger i dag i nærheden af den eksisterende 150 

kV forbindelse, hvor strækningen Ribe-Bredebro fremtidigt erstattes af den nye 400 kV lufthængte forbindelse, jf. Tabel 

7-4. 

Det er kortlagt at der ligger 43 beboelsesejendomme indenfor 100 meter fra de eksisterende 150 kV el-forbindelser, på 

strækningen Gredstedbro-Bredebro, jf. Tabel 7-2.  

Derudover ligger der omkring 6 boliger indenfor 100 meter fra øvrige eksisterende el-forbindelser (60 kV) på hele 

strækningen.  
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Tabel 7-2 – Oplister antallet af boliger i en given afstand fra luftledninger (eksisterende og kom-
mende), master, kabellægning, kabelovergangsstationer og underboringer. 

Anlæg 50 m 100 m 300 m 400 m 

400 kV (luftledning) 5 15 97 133 

150 kV (luftledning) 

Gredstedbro-Ribe 

Ribe-Bredebro 

 

1 

1 

 

32 

11 

 

206 

61 

 

60 kV (Luftledning)(Strækninger der krydser 400 kV) 2 6 42  

Master (400 kV) 2 8 87  

Master (60 kV) 1 4 38  

Kabellægning/kabelgrav 1 8 51  

Kabelovergangsstation - Ribe 0 0 2 2 

Kabelovergangsstation - Bredebro 0 0 1 2 

Kabel - Underboring - kongeåen 0 0 2 4 

Kabel - Underboring - Ribe å 0 0 0 1 

Kabel - Underboring - Brede Å (Bredebro) 0 1 1 2 

Kabel - Underboring - Grøn å (Rørkær) 0 0 0 0 
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7.4.2 Miljøvurdering 

7.4.2.1 Påvirkning anlægsfasen 

7.4.2.1.1 luftledninger 

Anlægsarbejdet med at etablere luftledningsanlægget vil kunne medføre midlertidige støjgener ved omkringliggende 

naboer.  

Anlægsarbejdet udføres over en samlet strækning på ca. 65 km og omfatter bl.a. etablering af omkring 177 master.  

 

Figur 7-2 Projektets linjeføring og placering af kabelanlæg  
med tilhørende kabelovergange og kabelovergangsstationer.  

 

Et 400 kV luftledningsanlæg består af fundamenter, master og strømførende ledninger og jordledninger. 

Der vil være tale om aktiviteter, som grave-, støbe- og montagearbejder omkring masteplaceringer og kabelovergange. 

Fælles for disse aktiviteter er, at arbejdsområdet løbende flyttes fremefter og ofte vil evt. støjgener kun forekomme i 

kortere perioder (1-2 dage) ved en given bolig. 

Anlægsarbejder i forbindelse med etablering af luftledningsanlægget kan opdeles i tre faser: etablering af fundamenter, 

montage af master og trækning af luftledninger. 

I nedenstående Tabel 7-3 er for de enkelte aktiviteter vist forventede antal og typer af maskiner, kildestyrker og bereg-

net støjniveau i en given afstand fra anlægsområdet.  

Der er i opgørelsen regnet med kontinuerlig drift for samtlige maskiner. For alle anlægsmetoder/maskiner gælder, at de 

er valgt som eksempler baseret på erfaringer fra tidligere projekter i forhold til de forventede anlægsaktiviteter. De an-

givne maskiner vil ikke nødvendigvis blive anvendt samtidigt og heller ikke kontinuerligt igennem hele anlægsarbejdet, 

hvilket betyder at støjen vil være lavere end den angivne. Som tommelfingerregel siger man at støjen reduceres med 3 

dB(A) ved 50 % drift og en reduktion på 6 dB(A) ved 25 % drift. 
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Tabel 7-3 Støj fra anlægsaktiviteter, etablering af nyt luftledningsanlæg 

Aktivitet 
Antal 

  

Kildestyrke Forventet  

varighed  

Støjniveau i afstand fra anlægsar-

bejde (dB) 

Støjkilder 
stk. LwA (dB) Dage  50 m 100 m 300 m 

Etablering af mastefundament (arbejdstid; man.– fre.  kl. 07 – 18, lør. Kl. 07 – 14)                                                                                                  

Gravemaskine, udgravning til fundament 2 106 1-2 62 55 44 

Rendegraver, udgravning til fundament 1 101 1-2 54 47 37 

Piloteringsmaskine, ramning af pæle til 

fundament 

1 122 1-2* 75 68 58 

Betonbil, støbning af fundament 1 97 10-20 50 43 32 

Gummihjulslæsser, retablering af jord 

over fundament 

1 104 10 58 51 40 

Lastvogn, bortkørsel af overskudsjord 2 101 10 57 50 40 

Montage af mast (arbejdstid; man.– fre.  kl. 07 – 18, lør. Kl. 07 – 14) (rejsning af mast alle døgnets lyse timer)                                                                                               

Krantraktor, samling af masteskaft 2 103 5 61 54 44 

Mobilkran, rejsning af mast 2 103 1 61 54 44 

Lift, montering af mast 1 95 5 49 42 32 

Trækning og montering af luftledning (arbejdstid; alle døgnets lyse timer)                                                                                                 

Bæltekøretøj, trækning af forline 2 103 1-2 59 53 42 

Trådtrækningsmaskine 2 96 1-2 52 46 35 

Lift, montering af ledninger i mast 2 95 1-2 52 45 35 

NOTE: Kildestyrker er angivet for én aktivitet/ maskine. Tabelværdier fra Støjdatabogen, British Standard BS5228 og målte værdier af tilsvarende 

maskiner udført ifm. forskellige anlægsarbejder. For det beregnede støjniveau i en given afstand indgår antal af maskiner og de er forudsat i 

100 % drift. 
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Tabel 7-3 Støj fra anlægsaktiviteter, etablering af nyt luftledningsanlæg 

Aktivitet 
Antal 

  

Kildestyrke Forventet  

varighed  

Støjniveau i afstand fra anlægsar-

bejde (dB) 

* Pilotering/ramning foregår ikke kontinuerligt i 1-2 dage. Eksempelvis nedrammes en pæl i løbet af nogle timer.  

 

Som udgangspunkt pågår etablering af fundament og montage af mast i dagtimerne, med en kriterieværdi på 70 dB.  

Antallet af beboelsesejendomme, som ligger i en afstand af hhv. 50/100/300 fra de formodede masteplaceringer er i 

størrelsesordenen 2/8/87. 

Antallet af beboelsesejendomme, som ligger indenfor hhv. 50/100/300/400 meter fra den kommende 400 kV-luftled-

ning, er opgjort til 5/15/97/133 jf. Tabel 7-2 

Boliger der ligger inden for 80 m fra det kommende 400 kV anlæg vil modtage købstilbud inden anlægsarbejdet går i 

gang.  Antallet er opgjort til 9 beboelsesejendomme. 

Aktiviteter som rejsning af master og trækning og montering af luftledninger kan pågå i alle døgnets lyse timer, med en 

kriterieværdi på 40 dB, i aften- og nattetimerne, samt lørdag, søndag og helligdage. Aktiviteten forventes at foregå i 1-2 

arbejdsdage, for hver delstrækning (en delstrækning er mellem to master). 

Som det fremgår af Tabel 7-3, vil enkelte af de mest støjende anlægsaktiviteter for anlæg af luftledningen, medføre 

støjniveauer på op til 62 dB i en afstand af 50 m. Dog vil en enkelt aktivitet, nedramning af betonpæle til fundament, 

give et højere støjbidrag (75 dB) i en afstand af 50 m. Denne aktivitet forventes at have en varighed på 1-2 arbejdsdage 

for hver mast, og vil foregå indenfor normal arbejdstid kl. 07-18. Det er, ud fra de geotekniske undersøgelser, vurderet 

at omkring 1/3 af fundamenterne skal pælefunderes. Nedramningen pågår periodevis i løbet af de 1 – 2 dage. Samlet 

set nedrammes der over nogle timer, for hver pæl (op til 16 stk. for hvert fundament, hvilket afhænger af de geotekni-

ske forhold).  Det er vurderet, at der ikke skal pælefunderes ved de master, der ligger indenfor 50 meter fra en bolig (2 

boliger). Der er dermed ingen boliger, som belastes med støjniveauer over 70 dB. 

Modsat de øvrige anlægsaktiviteter vil rejsning af master samt trækning og montering af luftledninger kunne pågå 

udenfor normal arbejdstid. Det planlægges udført i dagtimerne, men erfaringer fra lignende luftledningsprojekter viser, 

at arbejdets udførelse indenfor normal arbejdstid bliver udfordret af vejrforholdene. Krav til arbejdssikkerhed hindrer 

udførelse af arbejde i højden ved en vindstyrke over 12 m/s. Særligt i vinterhalvåret har det betydning for fremdriften af 

arbejdet, fordi der i den periode er adskillige dage med perioder, hvor vindstyrken ligger over 12 m/s. Det kan derfor 

være nødvendigt at udnytte de ofte mere vindstille morgentimer, før kl. 07, til at udføre arbejdet og dermed sikre konti-

nuerlig fremdrift.  

Opgjort ud fra digitale adresser, betyder det at under 133 boliger i få dage (1 – 2 dage), i aften- og nattetimerne, vil 

kunne opleve støjniveauer, fra rejsning af master og trækning af ledninger, som er højere end 40 dB, i en afstand af op 

til ca. 400 m fra højspændingsanlægget. Omkring 100 boliger kan påvirkes med et støjniveau på omkring 61-44 dB (300 

meter fra masteplacering). 2 boliger kan opleve et støjniveau på op til 61 dB(A).    

Det skal bemærkes, at det er den berørte kommune, som afgør, hvor vidt der kan opnås dispensation til at udføre an-

lægsarbejdet, uden for almindelig arbejdstid. I givet fald planlægges arbejdet således, at det ikke pågår på arealer ud-

lagt til ”Støjfølsom arealanvendelse” eller tæt på beboelsesejendomme. Der udarbejdes en støjhåndteringsplan, som 

forelægges kommunen i forbindelse med anmeldelsen. 

Vurdering af påvirkning fra anlægsarbejdet for luftledninger 
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Støjpåvirkningen fra anlægsarbejderne for etablering af luftledninger vil langs hele strækningen være kortvarige og pri-

mært finde sted inden for normal arbejdstid.  

Kriterieværdien i dagtimerne på 70 dB(A), vil kunne overholdes.  

Kriterieværdien på 40 dB(A) overskrides, såfremt der opnås tilladelse til rejsning af master og trækning af luftledninger, 

udenfor normal arbejdstid. Det vil i 1-2 dage, kunne påvirke omkring 100 boliger med mindre støjgener (61-44 dB). 

Anlægsarbejder uden for normal arbejdstid er begrænset til få dage, for hver enkelt bolig og vurderes ikke at give anled-

ning til en væsentlig negativ støjpåvirkning. Alle boliger adviseres af den tilsynsførende, forud for anlægsarbejdets udfø-

relse. 

7.4.2.1.2 Kabelanlæg 

Det forventes at ca. 15 km af den nye højspændingsforbindelse etableres som kabelanlæg, opdelt på 5 delstrækninger, 

hhv. syd for Endrup, nordøst for Gredstedbro, sydøst for Ribe by, øst for Bredebro og ved Rørkær øst for Tønder. 

Kabellægningen består af et anlægstog, som kommer rullende og udfører en række aktiviteter. 

Arbejdet vil så vidt det er muligt blive udført i alle døgnets lyse timer. Dvs. arbejdet i sommerhalvåret udføres udenfor 

normal arbejdstid, som er Kl. 07-18 på hverdage og kl. 07(08) -14 på lørdage.  

Det fremgår af Tabel 7-4, at den aktivitet, som støjer mest, er opgravning og opfyldning af kabelgraven. Lydniveauet er 

omkring 63 dB i en afstand af 50 meter og 46 dB i en afstand af 300 meter. Inden for disse afstande ligger hhv. 1 og 51 

boliger. 

Aktiviteten i nærheden af den enkelte bolig er kortvarig (2-5 dage), fordi anlægstoget konstant bevæger sig fremefter, 

og typisk tilbagelægger en strækning på omkring en halv km pr dag, per kabelgrav, hvilket gentager sig for hver af de 

fire kabelgrave. Det vil sige de mest støjende aktiviteter pågår periodevist, i op til 20 dage, i nærheden af en given bolig.  

Kriterieværdien i dagtimerne på 70 dB vil kunne overholdes, mens kriterieværdien på 40 dB overskrides for aften- og 

natperioden.  

Det skal bemærkes, at støjniveauerne som der refereres til, i nedenstående Tabel 7-4, forudsætter 100 % drift-tid, for 

hver enkelt maskine, og det forudsættes at maskinen forbliver på én lokalitet. Det vil sige det er en worst case beskri-

velse. Kører en maskine eksempelvis 50% af tiden falder støjniveauet med 3dB(A), og bevæger maskinen sig langs kabel-

graven, vil støjkilden flytte sig bort fra en påvirket bolig. 

 

Tabel 7-4 Støj fra anlægsaktiviteter, kabellægning af 400 kV ledning 

Aktivitet 
Antal 

  

Kildestyrke Forven-

tet  

varighed 

Støjniveau i afstand fra anlæg (dB) 

Støjkilder 
stk. LwA (dB) dage 50 m 100 m 300 

m 

Etablering af ledningsgrav (arbejdstid; alle døgnets lyse timer)                                                             

Lastvogn med køreplader 2 101 3-5 57 50 40 
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Tabel 7-4 Støj fra anlægsaktiviteter, kabellægning af 400 kV ledning 

Aktivitet 
Antal 

  

Kildestyrke Forven-

tet  

varighed 

Støjniveau i afstand fra anlæg (dB) 

Mobilkran (larvebånd), lægning af køreplader 1 103 10 58 51 41 

Dozer, afrømning af muldjord 1 108 1-2 61 55 44 

Gravemaskine, opgravning af kabelgrav 3 106 1-2 63 57 46 

Rendegraver, opgravning af kabelgrav 2 101 1-2 57 50 39 

Lægning af kabel    (arbejdstid; alle døgnets lyse timer)                                                                                                            

Trækspil for udlægning af kabler 2 96 1-2 52 46 35 

Blokvogn, levering af kabeltromler 2 101 5-10 57 50 40 

Lastvogn, levering af sand 2 101 1-2 57 50 40 

Traktor og sandvogn, fyldning af sand over 

kabler 

3 103 1-2 62 56 45 

Gravemaskine, opfyldning af kabelgrav 3 106 1-2 63 57 46 

Tromlevibrator, kompaktering af sand/jord 1 104 1-2 58 51 40 

Retablering af arbejdsareal (arbejdstid; alle døgnets lyse timer)                                                                     

Gravemaskine 1 106 1-2 59 52 41 

Dozer 1 108 1-2 61 55 44 

Styret underboring (arbejdstid primært; man.– fre.  kl. 07 – 18, lør. Kl. 07 – 14, Varighed fra 2-3 og op til 8 måneder.)                                                                   

Borerig (larvebånd) 1 111 - 65 58 47 

HDD boremaskine/generator 1 106 - 59 53 42 

Mudderpumpe (diesel) 2 97 - 53 46 35 

Mobilkran (larvebånd) 1 103 - 58 51 41 
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Tabel 7-4 Støj fra anlægsaktiviteter, kabellægning af 400 kV ledning 

Aktivitet 
Antal 

  

Kildestyrke Forven-

tet  

varighed 

Støjniveau i afstand fra anlæg (dB) 

NOTE: Kildestyrker er angivet for én aktivitet/ maskine. Tabelværdier fra Støjdatabogen, British Standard BS5228 og målte værdier af tilsvarende 

maskiner udført ifm. forskellige anlægsarbejder. 

For det beregnede støjniveau i en given afstand indgår antal af maskiner og de er forudsat i 100 % drift. 
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Vurdering af kabellægning efter metoden åben grav 

Anlægsarbejder uden for normal arbejdstid vil kræve tilladelse fra den pågældende kommune.  

Anlægsarbejdet i dagtimerne vurderes, støjmæssigt set, at kunne sammenlignes med den støj der normalvis opleves i 

området fra tekniske anlæg og landbrugsdrift. Det vurderes, at støjpåvirkningen ikke er en væsentlig gene for de om-

kringboende, fordi støjpåvirkningen ligger under genekriteriet på 70 dB ved nærmeste bolig i dagtimerne.  

Såfremt kommunen tillader arbejde udenfor normal arbejdstid, vurderes det at anlæggelse af kabelanlæg efter meto-

den åben grav ikke vil være til væsentlig gene i aften- og nattetimerne, selvom anlægsarbejderne overskriver genekrite-

riet på 40 dB. Årsagen er, at anlægstoget bevæger sig fremad med en hastighed på ca. en halv km per dag, per kabel-

grav (fire parallelle kabel-grave i alt). Derfor vil eventuelle påvirkninger af støj ved boliger kun kunne forekomme perio-

devist i et meget begrænset tidsrum (2-5 dage).  

Det vurderes derfor samlet set, at der ikke vil være tale om en væsentlig genepåvirkning i anlægsperioden for kabelan-

læg anlagt efter metoden åben grav. 

7.4.2.1.3 Kabelovergange 

Hver gang el-forbindelsen overgår fra luftledningsanlæg til kabelanlæg skal der etableres en kabelovergang. Overgan-

gen sker ved at tilslutte kabelanlægget direkte på en ny endetræksmast.  

Der etableres i alt 7 kabelovergange, hhv.  ved mast nr. 1, mast nr. 38+39, mast nr. 51, mast nr. 133 og mast nr. 

172+173.  

Anlægsarbejdet, ved etablering af kabelovergange, er sammenligneligt med beskrivelsen skitseret for etablering af ma-

ster og kabellægning, og tilsvarende støjniveauer, jf. tabel 3 i Bilag 2A.  

I en afstand af 50 m fra anlægsarbejdet ved kabellægningen, vil støjniveauerne variere mellem 52-63 dB, hvor det for 

kabelovergangene ligger mellem 49 og 63 dB.  

Anlægsarbejdet vil pågå over en længere periode, på forventeligt knap et år. Arbejdet pågår på hverdage i dagtimerne 

mellem kl. 07-18, på lørdage mellem kl. 07(08) -14. 

Ved Gredstedbro ligger én bolig indenfor 50 meter fra kabelovergangen (mast nr. 39). Boligen ligger omkring 30 meter 

fra hegnet til overgangsstationen. Ved Ribe (mast nr. 51) ligger nærmeste bolig lidt over 100 meter fra hegnet til kabel-

overgangen. Ved Bredebro og Ribe ligger der ingen boliger indenfor 200 meter fra hegnet til kabelovergangsstationen  

(se Figur 7-3). 

Vurdering af anlæg af kabelovergange 

Kriterieværdien på 70 dB, i dagtimerne, vil kunne overholdes med god margen. Påvirkningen vurderes derfor ikke væ-

sentlig. 
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Figur 7-3 Luftfoto der viser placering af 7 kabelovergange. Cirklen indikerer en afstand på 400 meter fra hegnet der 
omgiver overgangen. De gule prikker indikerer beboelsesejendomme.  1) Mast 1(Endrup) 2) Mast 38+39 
(Gredstedbro), 3) Mast 51 (Ribe), 4) Mast 133 (Bredebro), 5) Mast 172+173 (Tønder) 
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7.4.2.1.4 Underboringer 

Ved etablering af kabelanlæg under større veje, jernbaner, vandløb og særlige naturområder anvendes der styret un-

derboring.  

Korte underboringer (< 100 m) af f.eks. veje og jernbaner udføres i dagtimerne.   

Underboring af hhv. Kongeåen, Brede å, og Grøn å (> 100 m) og Ribe å (> 500 m) er teknisk set mere omfattende. Det 

betyder at anlægsarbejdet er til stede i området i længere tid. Ved underboringerne af Kongeåen (Gredstedbro, mast 

39) og Brede å (Bredebro, mast 132) og Grøn å (Tønder, mast 173-174) forventeligt op til 5 måneder og ved Ribe å 

(mast 52) op til 8 måneder. Det anlægsarbejde som bidrager med de primære støjkilder, er relateret til selve underbo-

ringen (fx drift af borerig, boremaskine, mudderpumpe og mobilkran). Maskinerne vil kun være i drift i 3-4 uger ud af 

den samle anlægsperiode for underboringen. 

  

 

Figur 7-4 Luftfoto af underboringen ved Kongeåen (venstre) og underboringen af Ribe Å (højre). De gule cirkler indike-
rer beboelsesejendomme indenfor 400 meter (lyseblå cirkel) fra arbejdspladserne ved underboringen.  Lilla 
markering viser forventet placering af underboringen (underboring af veje er også markeret) 
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Figur 7-5 Luftfoto af underboringen ved Brede å (venstre) og underboringen af Grøn Å (højre). De gule cirkler indikerer 
beboelsesejendomme indenfor 400 meter (lyseblå cirkel) fra arbejdspladserne ved underboringen. Lilla mar-
kering viser forventet placering af underboringen (underboring af veje er også markeret) 

 

Tærskelværdien for støj i aften- og natperioden er, som tidligere nævnt, 40 dB.  

Af Tabel 7-4 ses at boliger beliggende i en afstand af 300 meter fra underboringen, kan opleve støjniveauer over denne 

tærskelværdi (op til 47 dB). Boliger der ligger indenfor 100 meter fra underboringens placering, vil kunne opleve støjni-

veauer på mellem 65-58 dB. 

Tærskelværdien på 70 dB i dagtimerne vil dermed være overholdt. 

Det er overvejende sandsynligt, at boliger beliggende mere end 400 m fra underboringens placering, ikke vil opleve væ-

sentlige støjniveauer (> 40 dB) fra underboringen, hvis arbejdet pågår i aften og nattetimerne.   

Ved Kongeåen ligger 2 bolig indenfor 300 m og 4 bolig indenfor 400 m, jf.  

Figur 7-4 

Ved Ribe å ligger 1 bolig indenfor 400 m, fra underboringen, jf.  

Figur 7-4 

Ved Brede å ligger 1 bolig indenfor 100 meter og 2 boliger indenfor 400 meter fra underboringen, jf. Figur 7-5 

Ved Grøn å ligger ingen boliger indenfor 400 meter fra underboringen. 

Arbejdet med underboringerne kan periodevist pågå i døgndrift, men vil primært pågå i dagtimerne. De aktiviteter som 

medfører at der skal arbejdes i døgndrift, og giver anledning til støj, skyldes anlægstekniske forhold, eksempelvis føl-

gende;  

 PE-rør skal trækkes igennem underboringerne i én samlet arbejdsproces. Et stop i arbejdsprocessen kan 
medføre, at PE-røret sætter sig fast, hvorved underboringen er ubrugelig, og arbejdet er spildt (varighed 
for hvert rør 1-2 dage) 

 Tekniske arbejdsprocesser, som skal gøres helt færdige, før arbejdet kan afsluttes. Dette kan fx være at få 
en pilotboring ud ved den modsatte ende. Dette forhold er afhængig af de aktuelle jordbundsforhold, som 
endnu ikke kendes (varighed for hver operation 1-2 dage). 
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Det forventes, at omfanget af arbejde i aften- og nattetimerne, samlet set kan begrænses til omkring to måneder ved 

Ribe Å og nogle uger ved de øvrige tre underboringer (maks. varighed 1-2 dage ad gangen). Dette kan ændre sig, hvis 

man støder på udfordringer under boringerne og f.eks. skal lave en ny underboring, hvilket forlænger anlægsarbejdet i 

aften- og nattetimerne.  

Vurdering af påvirkning fra underboringsarbejde 

Støjpåvirkninger forbundet med underboringsarbejdet i aften- og nattetimerne vurderes at være en moderat påvirkning 

og derfor ikke en væsentlig genepåvirkning for de omkringboende. Årsagen er, at arbejdet i aften- og nattetimerne på-

går i en begrænset periode (periodevist og kun 1-2 dage ad gangen) og påvirker et fåtal af beboelsesejendomme (mak-

simalt 7 boliger).  

Endeligt forudsætter igangsætning af arbejdet, udenfor normal arbejdstid, en dispensation fra kommunen. Heri vil kom-

munen kunne fastsætte særlige vilkår om støjreducerende afværgeforanstaltninger, såfremt det bliver nødvendigt. Det 

kan for eksempel komme på tale for beboelsesejendommen beliggende under 80 meter fra underboringen af Brede å 

(Løgumklostervej 34).   

7.4.2.2 Påvirkning driftsfasen 

7.4.2.2.1 Koronastøj 

Et eksempel på den beregnede støjudbredelse for et tilfældigt udsnit af linjeføringen fremgår af nedenstående Figur 

7-6, jf. bilag 2A. Resultatet vil alle steder være nogenlunde tilsvarende i forhold til støjudbredelse og afskærmning fra 

høje bygninger.  

Beregningsresultaterne indikerer at koronastøj fra højspændingsanlægget, i korte perioder med fugtigt vejr eller regn, 

vil kunne overskride Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi i natperioden (40 dB) ved de få boliger (5 boliger), som 

ligger under 40 meter fra anlægget. Et omfang som er sammenlignelig med en tilsvarende påvirkning fra det eksiste-

rende 150 kV anlæg, jf. Tabel 7-5. Det bemærkes, at de 5 boliger, der ligger inden for servitutarealet i udgangspunktet 

vil blive købt af Energinet og efterfølgende nedrevet. 

Boliger indenfor 80 meter fra anlægget får tilbudt køb af deres ejendom (i alt 18 boliger, hvoraf 5 forventes nedrevet).  

Under forhold med kraftig regn kan (korona)støjniveauet være op til 5-6 dB(A) højere, svarende til at støjniveauet er på 

40 – 41 dB, i en afstand af ca. 80 m fra højspændingsanlægget, og 44 – 45 dB(A) i 40 meter afstand. I perioder med kraf-

tig regn vil baggrundsstøjen dog være relativt høj, og støjen fra højspændingsanlægget vil derfor være svær at høre.  

I tørt vejr vil støjniveauet erfaringsmæssigt være 25 dB lavere, dvs. omkring 15-20 dB i 40 meters afstand fra anlægget, 

hvilket svarer til niveauet for en stille skov, jf. støjbarometer Figur 7-1. 
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Figur 7-6 Eksempel på beregnet støjudbredelse, koronastøj fra 400 kV luftledningsanlæg i regnvejr. De grå pixelerin-
ger indikerer bygninger. 

 

Den eksisterende 150 kV luftledning, mellem Ribe og Bredebro demonteres inden den nye 400 kV kommer i drift. På 

nær to afvigelser, placeres den nye forbindelse i samme tracé som den gamle. På strækningen mellem Gredstedbro og 

Ribe bibeholdes den nuværende 150 kV ledning. Afstanden mellem de to ledningsforbindelser er mellem 750 – 1450 m, 

dvs. ingen boliger påvirkes med kumulativ støj fra begge anlæg 

 

Tabel 7-5 – viser antallet af boliger inden for en given afstand (meter) fra 150 kV og 400 kV luftlednin-
gerne.  
Tabellen er for 150 kV, delt op i to delstrækninger, 1), den strækning som bibeholdes (Gredsted-
bro til Ribe) 2) den stræking som nedtages (Ribe til Bredebro). 

Luftledningsanlæg  40 m* 80 m* 100 m 300 m 400 m 

1) 150 kV  

(Gredstedbro – Ribe) 

1 19 32 206 326 
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2) 150 kV 

 (Ribe – Bredebro) nedtages 

1 7 11 61 111 

400 kV (Endrup – grænsen) 5 9 15 97 133 

* Boliger indenfor 80 meter tilbydes opkøb af deres ejendom, boliger indenfor servitutarealet bliver ned-

revet.  

Antallet af boliger, ift. koronastøj, er opgjort ved at måle afstanden fra centerlinjen af anlægget.  

Ved opgørelse af antallet af boliger, som tilbydes opkøb, inden for 80 meter fra anlægget, måles de 80 

meter fra yderfasen, opgjort til 18 boliger, heraf vil 5 blive nedrevet.  

 

Vurdering af påvirkning fra drift af luftledninger 

Drift af højspændingsanlægget vurderes ikke at medføre en væsentlig støjpåvirkning af omkringboende, da det er et 

begrænset antal boliger, der ligger under 80 meter fra ledningsanlægget, som under særlige vejrforhold, vil kunne på-

virkes med et støjniveau over 40 dB (40-41 dB).  Set i relation til den eksisterende 150 kV-luftledning øges antallet af 

boliger indenfor de 80 meter, fra ca. 7 + 19 til 9 +19 boliger. Heraf har 9 boliger ikke tidligere ligget i en afstand af 80 

meter fra en el-forbindelse. Disse boliger tilbydes som før nævnt opkøb af deres ejendom, heraf forventes 5 nedrevet. 

Nærhed til luftledninger er begrænset bedst muligt via projektets design.  

Det vurderes på den baggrund at antallet af boliger der kan påvirkes af koronastøj både fra det nye 400 kV og det eksi-

sterende 150 kV ikke øges væsentligt. Samlet set vurderes, at projektet ikke giver anledning til væsentlige påvirkninger i 

form af koronastøj. 

Vurdering af påvirkning fra kabelovergange 

På kabelovergangene vil der ikke være støjende komponenter, men koronastøj kan forekomme ligesom fra luftlednin-

gen. Støjberegningen viser, at støjen vil være op til 40 dB ved hegnet omkring en kabelovergang. 30 m fra hegnet vil der 

været et støjniveau på 34-35 dB. Da der ikke kan være boliger inden for hegnet, vil der ikke være en væsentlig støjpå-

virkning fra kabelovergange i driftsfasen 

7.4.3 Afværgeforanstaltninger 

Det vurderes, at der ikke er behov for særlige afværgeforanstaltninger, idet der ikke vil være nogen væsentlig genepå-

virkning i form af støj for de omkringboende i anlægsfasen. 
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7.5 Fokusområde 2: Støj fra kabelovergangsstationer   

7.5.1 Miljøstatus 

Der etableres to kabelovergangsstationer hhv. ved Ribe og Bredebro. 

Stationen sydøst for Ribe skal etableres i det åbne land, hvor der i dag er landbrugsarealer, og tæt ved vej. Stationen 

placeres lige syd for underboringen af Ribe å.  

Der ligger to ejendomme indenfor 400 meter og ingen boliger indenfor 100 meter. Beboelsesejendomme, som ligger 

tæt på stationerne oplever i dag støj, primært fra landbrugsdriften i området og fra trafik på Haderslevvej, som er en 

relativt trafikeret vej.  

Stationen nordøst for Bredebro ligger i det åbne land, på landbrugsarealer og relativt tæt på hovedvejen mellem Ribe 

og Tønder, og hovedvejen mellem Bredebro og Løgumkloster. Der ligger to boliger indenfor 400 meter fra overgangs-

stationen heraf én bolig indenfor 100 meter. Området er i dag, primært påvirket med støj fra landbrugsdriften i områ-

det og fra trafik på hovedvejen, som er en befærdet vej.  

Derudover er områderne i dag påvirket med støj fra eksisterende luftledningsanlæg. 

7.5.2 Miljøvurdering 

7.5.2.1 Påvirkning i anlægsfase 

Der etableres to kabelovergangsstationer; en sydøst for Ribe (mast nr. 52), en sydøst for Bredebro (mast nr. 132). Disse 

vil foruden en kabelovergang (fra jord til luft (Ribe) og fra luft til jord (Bredebro)) også omfatte to reaktorer til kompen-

sering af driftsspændingen. 

 
 

Figur 7-7  viser luftfoto for kabelovergangs-stationernes placering hhv. ved Ribe (mast nr. 52) og Bredebro (mast nr. 
132). Gul prik indikerer placering af beboelsesejendomme indenfor 400 meter fra centrum af stationens 
placering. 
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Anlægsarbejdet svarer stort set til det, som støjmæssig set er beskrevet for kabelovergangene. Forskellen på kabelover-

gange og kabelovergangsstationer, set i forhold til støj, er i driftsfasen, fordi overgangsstationerne etableres med to 

reaktorer, som udsender støj til omgivelserne. Anlægsteknisk støjer det ikke at etablere disse. Derfor er støjpåvirknin-

gen ens for de to typer af kabelovergange i anlægsfasen.  

Som tidligere beskrevet ligger støjniveauerne i en afstand af 50 m fra anlægsarbejdet mellem 49 og 63 dB, jf. tabel 3 i 

Bilag 2A.  

Arbejdet pågår på hverdage i dagtimerne mellem kl. 07-18, på lørdage mellem kl. 07(08) -14. Anlægsarbejdet forventes 

afsluttet indenfor en periode på et år. 

Kriterieværdien på 70 dB forventes overholdt, med god margen, ved begge overgangsstationer, da der ikke ligger boli-

ger indenfor 50 meter fra arbejdsarealet. 

Ved Bredebro ligger der en beboelses ejendom knap 100 meter sydvest for hegnet omkring kabelovergangsstationen. 

Som beskrevet forventes støjkriteriet på 70 dB, for arbejdet i dagtimerne, overholdt. Jævnfør beskrivelsen for underbo-

ring af Brede å, ligger denne bolig knap 80 meter fra arbejdsarealet, til underboringen. Der er en potentiel sandsynlig-

hed for at de to anlægsarbejder pågår samtidigt.  

Den mest støjende aktivitet (borerig), forbundet til underboringen, bidrager med 65 dB i 50 meters afstand. Den mest 

støjende aktivitet (gravemaskine), forbundet med anlæg af overgangsstationen, bidrager med 63 dB i en afstand af 50 

meter. Vi ved fra afsnit 7.3.1, at en fordobling af lydtrykket, medfører en stigning på 3 dB. Det vil sige, selvom de to akti-

viteter pågår samtidigt, vil kriterieværdien, for dagtimerne, på 70 dB, stadig være overholdt. Samtidigt er de listede støj-

beregninger for 100 % anlægsdrift, hvilket forventeligt og snarere er 50 % eller mindre Dermed må man forvente et 

niveau på 60-62 dB. 

Vurdering af påvirkning fra kabelovergangsstationer 

Anlægsarbejde forbundet med etablering af overgangsstationerne vurderes ikke væsentlig i forhold til de omkringbo-

ende, fordi arbejdet tilrettelægges indenfor normal arbejdstid kl.07-18 på hverdage og kriterieværdien på 70 dB forven-

tes overholdt.  Det vurderes derfor heller ikke væsentligt, at arbejdet pågår i op til et år.  
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7.5.2.2 Påvirkninger i driftsfasen 

Støjberegning af støjudbredelsen fra en kabelovergangsstation viser, at støjen vil være op til 40 dB ved hegnet omkring 

en kabelovergang. 30 m fra hegnet vil der været et støjniveau på 34-35 dB, jf. Bilag 2A, afsnit 5.2.3. 

 

Figur 7-8 Viser beregnet støjudbredelse fra overgangstation med to 400 kV reaktorer inkl. Koronastøj fra højspæn-
dingsanlægget (fra Bilag 2A). 

 

Vurdering af påvirkning fra kabelovergangsstationer 

Da der er mere end 100 meter til nærmeste bolig, vil der ikke være en væsentlig støjpåvirkning af omkringboende, fra 

kabelovergange i driftsfasen, fordi støjen er under 35 dB i en afstand af 30 meter fra hegnet omkring stationen. 

7.5.3 Afværgeforanstaltninger 

I anlægsfasen vurderes, at der kan være behov for afværgeforanstaltninger, for en enkelt bolig som ligger indenfor 100 

meter fra underboringen af Brede å og arbejdsarealet for kabelovergangs-stationen, hvis de to anlægsarbejder pågår 

samtidigt. 

Det foreslås at afværge afstemmes i samarbejde med Tønder kommune, når der søges om dispensation til anlægsarbej-

der udenfor normal arbejdstid. Det foreslås samtidigt at Energinet i forbindelse med ansøgningen udarbejder en støj-

håndteringsplan, som skal afklare hvilke foranstaltninger, der sikrer boligen mod væsentlige støjgener.   

Det vurderes, at der ikke er behov for særlige afværgeforanstaltninger i driftsfasen, idet der ikke vil være nogen væsent-
lig genepåvirkning i form af støj for de omkringboende.  
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7.6 Fokusområde 3: Støj fra nedtagning af eksisterende luftledningsanlæg 

Projektet omfatter ud over etablering af et nyt højspændingsanlæg, nedtagning af eksisterende luftledningsanlæg. Hvor 

den ny 400 kV luftledning krydser eller forløber tæt på eksisterende 60 kV luftledningsanlæg, er der af tekniske årsager 

behov for kabellægning af de eksisterende anlæg over korte strækninger. Kabellægningen gennemføres forud for etab-

lering af 400 kV luftledningen. 

Nedtagning af 60 kV luftledninger og fjernelse af 60 kV master sker, efter at det nye højspændingsanlæg er etableret og 

sat i drift.  

Af Tabel 7-6 fremgår det at demonteringsarbejdet, støjmæssigt set, er sammenligneligt med anlægsarbejderne for den 

nye højspændingsforbindelse. 

 

Tabel 7-6  Støj fra anlægsaktiviteter, nedtagning af luftledninger og master. 

Støjkilder stk. LwA (dB) dage 50 m 100 m 300 m 

Nedtagning af luftledninger (aktiviteter kun i dagtimerne kl. 07-18 på hverdage og kl. 07-14 på lørdage)  

Lift, demontering af luftledning 1 95 1-2 49 42 32 

Trækspil for nedtagning af lednin-

ger 

1 96  49 43 32 

Lastvogn, bortkørsel af kabeltrom-

ler 

1 101  54 47 37 

Demontering af master (aktiviteter kun i dagtimerne kl. 07-18 på hverdage og kl. 07-14 på lørdage) 

Mobilkran, nedtagning af master 1 103  58 51 41 

Lastvogn, bortkørsel af mastedele 1 101  54 47 37 

Gravemaskine, afgravning af jord 

over fundament 

1 106  59 52 41 

Gravemaskine med hydraulisk ham-

mer, brydning af fundament 

1 115 1-2 67 60 49 

Lastvogn, bortkørsel af fundament 1 101  54 47 37 

 

Den mest støjende aktivitet er nedbrydning af fundament og fjernelse af jord over fundament, hvor støjniveauet ligger 

på 52-60 dB. 

Der skal fjernes omkring 90 master, på i alt 4 delstrækninger, med 60 kV luftledninger. 
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Det forventes at der kan fjernes 7 mastefundamenter per uge, hvor de mest støjende aktiviteter strækker sig over 1-2 

dage per mast.  

Antallet af boliger som ligger i nærheden af et mastefundament er anslået i nedenstående Tabel 7-7. 

 

Tabel 7-7- Tabellen viser et overslag for antallet af boliger som ligger i nærheden af et maste-
fundament, der er relateret til en eksisterende 60 kV luftledning, som nedtages 

Anlæg 50 meter 100 meter 300 meter 

60 kV - luftledning 2 6  42 

 

Vurdering af påvirkning fra nedtagning af luftledningsanlæg 

Arbejdet sker kun indenfor dagtimerne mellem kl. 07 og 18.  

Hovedparten af naboejendomme til de eksisterende luftledningsanlæg, ligger i en afstand af mere end 100 meter fra 

eksisterende master, hvor støjniveauet fra demonteringsarbejdet ligger væsentligt under 70 dB(A). Da arbejdet ved den 

enkelte mast forventes begrænset til 1 – 2 dage og ikke støjer over kriterieværdien på 70 dB, vurderes nedtagningen af 

luftledningsanlæg ikke at være til væsentlig gene for de omkringboende. 
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7.7 Sammenfatning, støj 

 

De vejledende støjgrænser for Energinets elforbindelse vil kunne overholdes, i de fleste tilfælde med en pæn margin. 

De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning som vurderes at være miljømæssigt og sundhedsmæssig 

acceptabel. En mindre del af befolkningen (maksimalt 10-15 % ved et støjniveau svarende til støjgrænsen) vil dog stadig 

kunne opleve støjen som stærkt generende, men når støjen er lavere end de vejledende grænseværdier, forventes den 

ikke at have negative helbredseffekter.  

 

Tabel 7-8: Påvirkning ved støj og vibrationer 

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Støj fra strækningsanlæg 3 Det er primært anlægsfasen forbundet til underboring og an-

læg af overgangsstationer, som bidrager med en mindre på-

virkning 

Støj fra kabelovergangsstationer 4  

Støj fra nedtagning af eksisterende 

luftledningsanlæg 

4  

   

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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8 Jordbund 

8.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 2, pkt. 3, samt bilag 7, pkt. 4 i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten på en passende 

måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på jordbunden.  

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund. 

Udgangspunktet for en miljøvurdering jordbund er ifølge Miljøstyrelsen følgende: 

”Jordbundens permeabilitet og porøsitet kan påvirkes ved inddragelse af jordarealer til bymæssige funktioner. 

Her kan der blive tale om befæstelse, traktose m.v. som på sigt kan betyde øget erosion og dårlig sammen-

sætning af jordbunden. 

Der kan også være tale om risiko for jordforurening samt eventuelt viden om jordforurening, som kan blive 

påvirket ved at den forurenede jord flyttes, oprenses, påvirkes eller ændres som følge af projektets tilstedevæ-

relse og dermed medfører en indvirkning på miljøet. Ud over dette bør der også indgå en beskrivelse af jord-

bundens og undergrundens sammensætning, for så vidt angår jordbundsforholdenes evne til at kunne forhin-

dre eller forsinke en eventuel forurening, som kunne tænkes at opstå som følge af projektets drift eller tilste-

deværelsen af forurenende stoffer i produktionen.” 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til, hvorvidt og i hvilket om-

fang jordbund skal miljøvurderes, hvilket fremgår af nedenstående. 

8.1.1 Valg af fokusområder 

8.1.1.1 Påvirkning af jordbund 

Miljøstyrelsen udtaler: 

”I forbindelse med etablering af luftledningen inddrages der jordarealer dels til brug for etablering af midlerti-

dige byggepladser, arbejdsveje m.m. dels til permanente veje og udvidelse af stationer. 

Opførelse af master og stationsbyggeri samt kørsel på arealerne med tunge køretøjer kan påvirke jordbunds-

forholdene. 

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at luftledningsanlægget vil medføre en risiko for påvirkning af jordbunden i 

driftsfasen.  

Der skal redegøres for eksisterende jordbundsforhold inden for og i umiddelbar nærhed af projektområderne. 

Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en vurdering af sandsynligheden for påvirkning af jordbundsfor-

holdene og en beskrivelse og vurdering af konsekvenserne heraf. Mulige afværgeforanstaltninger skal beskri-

ves, hvad angår beskaffenhed og effekt. 

Hvis der klart på baggrund af henvisning til sammenlignelige projekter i sammenlignelige omgivelser kan afvi-

ses, at jordbundsforholdene kan blive væsentlig påvirket, forventes dette at være et fyldestgørende grundlag 

for en vurdering i miljøkonsekvensrapporten. 
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8.1.1.2 Jordforurening 

Miljøstyrelsen udtaler: 

”Anlægsfasen: 

Der kan være forekomst af kortlagt forurenet jord inden for eller i umiddelbar nærhed af projektområderne, 

hvilket kan blive påvirket i anlægsfasen. Nedgravning af kabler og underboring, som kan medføre en ukontrol-

leret udblæsning af vand fra et borehul i undergrunden (blow-out), kan medføre spredning af i forvejen foru-

renet jord/jord indeholdende miljøfremmende stoffer. 

Driftsfasen: 

Luftledningsanlægget medfører ingen risiko for jordforurening. 

Der skal redegøres for eksisterende jordforureninger inden for og i umiddelbar nærhed af projektområderne.  

Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en overordnet vurdering af sandsynligheden for spredning af jord-

forurening og betydningen heraf. 

Vurderingen skal omfatte det forventede forureningsniveau af den jord, som graves op i forbindelse med pro-

jektet, den forventede påvirkning af omgivelserne samt i vides muligt omfang, hvor og hvordan jorden påtæn-

kes bortskaffet.  

Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 

Informationer om kortlagte arealer samt jord- og grundvandsforureninger kan indhentes fra Danmarks miljø-

portal, miljøsager hos myndighederne samt tidligere udførte forureningsundersøgelser i området. 

Hvis nødvendigt for at sikre et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag og hvis den potentielle miljøpåvirkning nød-

vendiggør det, bør der foretages egentlige prøver eller skitseres en proces for dette i forhold til at sikre, at 

forurenet jord håndteres efter gældende regler.” 

Selvom Miljøstyrelsen i første omgang vurderede, at luftledningsanlægget ikke ville medføre en risiko for jordforurening 

i driftsfasen, er man dog efterfølgende blevet opmærksom på, at der i driftsfasen kan ske en jordforurening med zink 

ved korrosion og forvitring af de galvaniserede master. Miljøpåvirkning fra korrosion og forvitring er derfor udpeget 

som et selvstændigt fokusområde. 
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8.2 Fokusområde 1: Påvirkning af jordbunden i anlægsfasen 

8.2.1 Metode 

Vurderingen af påvirkningen fra projektet på jordbunden er baseret på tilgængelig eksisterende viden, informationer 

indsamlet fra bl.a. Danmarks Miljøportal, plandata.dk, Statens MiljøGIS (miljoegis.mim.dk) og suppleret med informatio-

ner fra Region Syddanmark. 

Miljøpåvirkningen fra projektet på jordbunden kan opdeles i de aktiviteter (faser), der sker i anlægsfasen, når det nye 

højspændingsstationer etableres (master, kabelanlæg, kabelovergange og kabelovergangsstationer) samt miljøpåvirk-

ningen fra demonteringen af krydsende 60 kV forbindelser. 

På baggrund af projektets tekniske beskrivelse (Bilag 1, Teknisk projektbeskrivelse) sandsynliggøres det, om der kan ske 

en væsentlig påvirkning af jordarealer som konsekvens af etableringen af den nye 400 kV forbindelse, samt nedtagnin-

gen og omlægningen af de krydsende 60 kV forbindelser.  

8.2.2 Miljøstatus 

Projektet opføres i det åbne land (landzone), som er karakteriseret ved landbrugsbedrifter, spredt bebyggelse, natur og 

landskabsområder. Projektets linjeføring krydser ikke områder udlagt som byzoner. 

Den fremtrædende arealanvendelse i projektområdet er landbrugsdrift, og den nuværende påvirkning af jordbunden vil 

hovedsageligt stamme herfra.  

På strækningen fra Endrup til Brokær er den dominerende jordbundstype primært lerblandet sandjord, med indslag af 

grovsandet jord. Fra Brokær og sydover mod grænsen, er den dominerende jordbundstype primært grovsandet jord. 

Langs vandløb og ådale er der indslag af stærkt organiskholdige jordarter (humus, som ved muldjord) (Reitzel, 1992). 

Som konsekvens af, at den dominerende arealanvendelse er landbrugsdrift, vil store dele af jordarealerne jævnligt blive 

bearbejdet. 

Region Syddanmark har kortlagt muligt forurenede (V1-kortlagt) og forurenede (V2-kortlagt) arealer jf. jordforurenings-

loven (LBK nr. 282 af 27. marts 2017). Herudover er alle arealer i byzoner områdeklassificeret, da længerevarende på-

virkning fra bymæssige aktiviteter vurderes at kunne give anledning til forurening af jorden. 

8.2.3 Miljøpåvirkning 

8.2.3.1 Etablering af 400 kV forbindelsen 

Projektets påvirkning af jordbunden fra anlægsarbejderne knytter sig hovedsageligt til ændringer af jordbundens struk-

tur som følge af gravearbejde herunder terrænreguleringer, utilsigtet spild af olieholdige produkter og ændring af jord-

bundens hydrologiske egenskaber som konsekvens af anlægsperiodens arbejde med tunge anlægsmaskiner. 

I forbindelse anlægsarbejderne kan der blive behov for afgravning af jord, som kan påvirke jordbundens egenskaber og 

sammensætning samt medføre risiko for forurening.  

Ved kabelovergange og kabelovergangsstationer skal der ske terrænregulering, der sikrer, at terrænet er plant. Alle are-

alerne er dog i udgangspunktet placeret på plane markarealer. Muldjord, der afrømmes, forventes udlagt inden for ma-

triklen efter aftale med lodsejer. Hvis der er mistanke om jordforurening, eller der viser sig behov for at transportere 
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jord væk fra den enkelte matrikel, vil der blive udtaget prøver til nærmere analyse og håndtering og bortskaffelse af 

jorden vil ske efter gældende regler i den respektive kommune. Forurenet jord vil blive håndteret separat. 

På landbrugsjord vil den afgravede jord (muld og råjord) blive holdt adskilt og lagt tilbage med muldjorden øverst. Det 

er for nuværende ikke muligt konkret at definere, hvor meget jord der vil være behov for at afgrave, da det beror på 

den enkelte lokalitet og type af mast, men regnes der alene med en afgravning som konsekvens at etablering af knæk-

masternes største fundamenter vil der alene i forhold til fundamentets størrelse skulle fjernes ca. 90 m3 råjord pr. mast.  

Der vil derfor være et overskud af råjord. Den overskydende råjord vil blive kørt til den nærmeste relevante modtage-

station, hvor jorden vil blive deponeret eller genanvendt i projektet i det omfang det måtte være muligt. Forholdet om-

kring deponering af den overskydende jord er nærmere beskrevet i kapitel 6 og beskrives derfor ikke yderligere her. 

For kabelgrave til 400 kV forbindelsen forventes afgravet ca. 12,8 m3 per løbende meter kabelgrav. Når kablet er truk-

ket, dækkes kabelgraven til med først den opgravede råjord og herefter den afrømmede muld. Kabelgraven dækkes 

løbende til, og står derved kun åben i ca. en uge. Ved etablering af master og kabelanlæg efter metoden åben grav bort-

køres den afgravede jord ikke, og det vil derfor være den samme jord, som anvendes til at retablere områderne efter 

endt anlægsarbejde.  

På visse jordbundstyper kan der være en risiko for ændring af jordens permeabilitet og hydrologi som følge af kørsel 

med tunge anlægsmaskiner. Derfor vil der, hvor jordbundsforholdene kræver det, blive udlagt køreplader for at mini-

mere væsentlige påvirkninger af jordbundens hydrologiske egenskaber. Udlægning af køreplader er en velkendt, velaf-

prøvet og veldokumenteret metode til at minimere anlægsarbejders påvirkning af jordbundens beskaffenhed. 

På baggrund af de ovenfor beskrevne arbejdsprocedurer i forbindelse med etableringen af nye 400 kV systemet vurde-

res det ikke, at der vil ske en væsentlig påvirkning af jordbunden, hvad angår jordforurening og/eller traktose. 

8.2.3.2 Påvirkning fra boremudder på jord 

Påvirkningen i anlægsfasen retter sig dels mod forhold på underboringens arbejdspladser og dels mod risikoen for 

uheld, som kan være udslip af boremudder til jordoverfladen. Miljøpåvirkningen retter sig derfor mod lokal påvirkning 

af terræn. 

Ved start og slut af underboringen etableres et hul til opbevaring af borevæske. Herfra recirkuleres borevæsken til brug 

i underboringen. Borevæsken transporterer også udboret sediment ud af boringen. Borevæske er den blanding af ben-

tonit og vand og eventuelle additiver, der benyttes i underboringen. Når borevæsken blandes med det udborede sedi-

ment, kaldes det boremudder.  

Der vil være en grænseflade mellem boremudder i opbevaringshullet og den omkringliggende jord i hullets bund og 

sider. Det vil sige, den grænseflade er i konstant kontakt med boremudderet, hvilket er det samme, som den kontakt, 

der er mellem selve underboringens borehul og den omkringliggende jord.  

Borevæsken siver ikke ud i området omkring opbevaringshullet, men der vil ske en mætning af jordmatricen i grænse-

fladen mellem jord og borevæske. Tykkelsen af den påvirkede jord vil afhænge af den konkrete jordsammensætning, 

men der er generelt tale om få centimeter – boremudderets funktion er jo netop at fylde borehullet ud og ikke at sive 

ud i den omgivende jordmatrice. 

Når underboringen er afsluttet, tømmes hullet for boremudder og hullet fyldes op med den jord, der blev bortgravet 

ved opstart. Dermed er DHI’s vurdering, at de risikovurderede boremudderprodukter hverken påvirker jord eller grund-

vand negativt, gældende både for borehul til kabler og jordhul til opbevaring af boremudder. 

Risikoen for at eventuel utilsigtet spild af boremudder på terræn skal flyde til vandløb forhindres i forbindelse med ind-

retning og placering af arbejdspladsen (se Projektbeskrivelsen Bilag 1). Ved arbejdspladser, der placeres på terræn, der 
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skråner ned mod sårbare områder eller overfladevandområder, sikres de sårbare områder ved enten at indbygge sand, 

som fjerner terrænforskelle og udjævner arbejdspladsen eller ved at etablere en barriere mellem arbejdsplads og det 

sårbare område. Ved længere, mere komplicerede underboringer påbegyndes underboringerne med en større afstand 

til vandløbet, mens der i korte og ukomplicerede underboringer accepteres at afstanden til vandløbet er mindre. Det vil 

desuden fremgå af entreprenørens beredskabsplan, hvordan entreprenøren løbende renholder på og omkring arbejds-

pladsen. 

Boremudder fra en styret underboring vil komme i kontakt med jord omkring borehullet. Derved vil der helt lokalt ske 

en påvirkning af den omkringliggende jord, i opbevaringshuller, på arealer omkring arbejdspladser (hvor boremudder 

håndteres), samt efterfølgende på landbrugsjord, hvor der udspredes boremudder, såfremt dette tillades af den pågæl-

dende kommune som en del af bortskaffelsen. Boremudder kan også komme i kontakt med jord i forbindelse med et 

såkaldt blow-out, hvor mindre mængder boremudder siver ud på terræn gennem svagheder i undergrunden. 

Borevæsken består som beskrevet Bilag 1 – Teknisk projektbeskrivelse - 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 

mudderets egenskaber så som viskositet, smøringsevne eller pH-regulering.  

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.  

DHI har risikovurderet 35 borevæskeprodukter i 2021 (DHI, 2021a) og (DHI, 2021b) i forhold til, om de vil kunne udgøre 

en fare for jord, grundvand eller overfladevand i tilfælde af et blowout. Det konkluderes i DHIs risikovurderinger at en-

kelte produkter helt lokalt (i en afstand af op til 8-9 m fra et blow-out) kan resultere i en overskridelse af jordkvalitets-

kriteriet, såfremt det ikke fjernes fra lokaliteten. Som det fremgår af afsnit 9.5 vil der ved et blow-out til terræn hurtigst 

muligt blive iværksat tiltag, der fjerner mindst 90 % af den boremudder, der måtte sive ud på terræn. Det vurderes på 

denne baggrund, at et blow-out til terræn ikke vil give anledning til jordforurening, og at det er en ubetydelig påvirk-

ning. 

DHI har i 2022 (DHI, 2022) analyseret stofferne CEBO CONDUCT-GEL 1.3 og CEBO CONDUCT-GEL 1., der benyttes inde i 

foringsrør 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 uac-

ceptabel risiko for miljøet. En påvirkning af den omgivende jord og grundvandet som følge af anvendelsen af disse pro-

dukter vurderes at være ubetydelig.  

Udover fra additiver og bentonit kan boremudder være forurenet som følge af den jord, som gennembores. Inden jord 

kan godkendes til eventuel udspredning på landbrugsarealer, skal der derfor for hver enkelt underboring udtages en 

prøve, som efter aftale med den relevante kommune analyseres for eksempelvis total-kulbrinter, PAH, Benz(a)pyren, og 

udvalgte metaller. Hvis der er tale om en lang underboring, skal der udtages flere prøver, således at der er mindst en 

prøve for hver 120 tons boremudder. Boremudder, der konstateres forurenet, vil blive bortskaffet til godkendt modta-

ger.   

Da boremudder kun udspredes såfremt der er tale om ren jord, vurderes det, at udlægning af boremudder ikke vil på-

virke jordbunden væsentligt. 

8.2.3.2.1 Påvirkning af jordlevende organismer 

Den forventede stofkoncentration i jordmiljøet ved et blow-out i DHIs risikovurdering (DHI, 2021a) og (DHI, 2021b) sam-

menlignet med PNEC for jord, hvor PNEC for jord er den højeste koncentration, hvor der ikke forventes effekter på de 
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jordlevende organismer. Hvis stofkoncentrationen er under denne værdi, forventes stoffet derfor ikke at påvirke plante-

liv – ligesom det ikke vil påvirke andre organismer i jordmiljøet, fx mikro- og makroorganismer (inklusive arthropoder). 

Til en konservativ vurdering af mulige effekter på dyrelivet sammenlignes de stofkoncentrationer, der kan beregnes i 

fødegrundlaget (fx planter, regnorme) for fugle og pattedyr, med de såkaldte PNEC-værdier for sekundær forgiftning. 

Hvis koncentrationen i fødegrundlaget er under PNEC-værdierne for sekundær forgiftning vurderes det, at dyr, der spi-

ser fx planter og regnorme, der har været i kontakt med boremudderet, ikke vil blive skadet af boremudderets ind-

holdsstoffer. 

Under alle omstændigheder vil boremudder der slipper ud på terræn ved et blowout blive fjernet, jf afsnit 9.5.2 og tek-

sten ovenfor, og kun ganske små mængder af den boremudder, der er sivet ud, vil være tilbage på lokaliteten. Energi-

net vurderer baseret på erfaringer fra tidligere projekter at omkring 90-95 % af boremudderen kan fjernes. Det vurde-

res på denne baggrund, at boremudder, der siver ud på terræn, kun udgør en mindre risiko for jordlevende organismer. 

Dyre- og plantelivet i jordmiljøet vil kun kunne komme i kontakt med boremudderet ved start- og modtagepladsen, hvil-

ket vil have et meget begrænset omfang, samt hvis der forekommer et blowout, hvor der sker en udsivning til jordmil-

jøet. Generelt er der ikke påvist en risiko for hverken de jordlevende organismer (inklusive planter) samt for dyrelivet.  

Den konkrete håndtering af et blow-out på land vil som nævnt afhænge af stedet og omfanget, men der vil være et be-

redskab, som kan håndtere hændelsen med det samme som beskrevet i afsnit 9.5.3. Tilgangen vil være en konkret vur-

dering som laves på stedet i samråd med Energinets tilsynsførende og under inddragelse af de relevante myndigheder. 

På denne baggrund vurderes der at være tale om en ubetydelig påvirkning. 

8.2.3.3 Omlægning af de krydsende 60 kV forbindelser 

Inden etableringen af den nye 400 kV højspændingsforbindelse påbegyndes, vil de 97 master på de 5 delstrækninger 

hvor de krydsende 60 kV luftledninger blive nedtaget. Nedtagning af de krydsende 60 kV luftledningsanlæg svarer i mil-

jøpåvirkning, i forhold til anlægsarbejder, til opførelsen af det nye 400 kV luftledningsanlæg, dog sker processen i om-

vendt rækkefølge og i mindre skala.  

Ved demontering af de krydsende 60 kV forbindelser vil områder anvendt som midlertidige arbejdspladser og arbejds-

veje blive reetableret efter endt brug. Arbejderne er af midlertidig karakter og af forholdsvis kort varighed på maksimalt 

en uge. 

Udgangspunktet er, at samtlige mastefundamenter (som består af en bestemt blanding af ren beton og armeringsjern) 

skal fjernes helt med mindre særlige forhold taler for at efterlade konkrete fundamenter. Særlige forhold kunne være, 

at Energinet og den respektive kommune i samarbejde vurderer, at miljøpåvirkningen ved at fjerne fundamentet helt 

vurderes større end miljøpåvirkningen ved at efterlade hele- eller dele af konkrete fundamenter, herunder skal den en-

kelte lodsejers behov også tages med i betragtning. 25 af 60 kV masterne er træmaster, som ikke har betonfundament. 

Når disse master er fjernet, vil der ikke være behov for opfyldning med ny jord. 

Fjernelse af hele fundamentet kan kræve betydelige gravearbejder, som dog vil foregå på yderst afgrænsede områder, 

indenfor en kort tidshorisont, med opdeling af den opgravede råjord og overjord ligesom arbejdet med maskiner vil 

foregå på udlagte køreplader for at undgå traktose. Jorden vil blive prøvetaget for at afklare om denne potentielt er 

forurenet som beskrevet i kapitel 6, Affald. Skulle den afgravede jord vise sig at være forurenet, vil denne blive håndte-

ret som beskrevet i afsnit 6.3.2. i Forbindelse med fjernelsen af fundamenterne, vil der være behov for at tilkøre ca.  1 

m3 muldjord og ca.  5 m3 råjord pr. mast. Dette behov for jord dækkes ved tilkørsel af ren muld- og råjord fra lokale de-

ponier. Der er redegjort nærmere for ressourceforbruget til opfyldning i kapitel 16, Materielle goder, afsnit 16.3.3.2.1. 
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De nedtagne 60 kV luftledningsforbindelser erstattes med kabler som lægges i åbne grave eller udføres vha. styrede 

underboringer (se figur 10-7 i Bilag 1, Teknisk projektbeskrivelse). For kabelgrave forventes afgravet ca.  3,2 m3 per lø-

bende meter kabelgrav. Når kablet er trukket, dækkes kabelgraven til med først den opgravede råjord og herefter den 

afrømmede muld. Kabelgraven dækkes løbende til, og står derved kun åben i ca. en uge. 

Miljøpåvirkningen fra omlægningen af de krydsende 60 kV forbindelser vil være betydelig mindre end ved etableringen 

af 400 kV forbindelsen og dermed ubetydelig da der er tale om væsentligt mindre master og fundamenter, hvorfor gra-

vearbejde, og påvirkningen af jordbunden omkring nedtagningsarbejdet vil være af væsentligt kortere varighed (maksi-

malt 1 uge pr. mast), og vil foregå ved hjælp af mindre maskinel (se Bilag 1, Teknisk projektbeskrivelse).  

På baggrund af de ovenfor beskrevne arbejdsprocedurer i forbindelse med fjernelse af de eksisterende 60 kV master 

vurderes det ikke, at der vil ske en væsentlig påvirkning af jordbunden. 

8.2.4 Afværgeforanstaltninger 

I forbindelse med anlægsarbejdet for det nye 400 kV anlæg og omlægningen af 60 kV forbindelserne vil der, for at 

mindske risikoen for at der skal ske traktose og dermed ændring af jordbundens hydrologiske egenskaber, blive udlagt 

køreplader, hvor det vurderes nødvendigt. Herudover reetablerer Energinet arbejdsarealer til samme tilstand som in-

den anlægsarbejdet.  

8.3 Fokusområde 2: Jordforurening 

I forbindelse med anlægsarbejde kan der være behov for håndtering af forurenet jord, enten fordi anlægsarbejdet fore-

går i allerede forurenede områder, eller hvis der sker lokale og afgrænsede jordforureninger i forbindelse med anlægs-

arbejdet som f.eks. spild af olieholdige produkter. 

8.3.1 Metode 

Eksisterende jordforureninger beskrives med det formål at kunne planlægge anlægsarbejdet, så forurenede områder 

undgås, og herefter vurderes påvirkningen som følge af anlægsarbejde i forurenet jord, hvor dette ikke har været forud-

set. Hvis der sker anlægsarbejder i potentielt (kortlagt på vidensniveau 1, herefter V1) eller forurenede (kortlagt på vi-

densniveau 2, herefter V2) områder eller i områder hvor der konstateres forurening, som ikke tidligere har været kort-

lagt, vil den gældende lovgivning på området blive fulgt. 

Opgravning og håndtering af forurenet jord er detaljeret reguleret af sektorlovgivning og skal følge en række retnings-

linjer. Hvis der ved anlægsarbejderne træffes uventet forurenet jord eller hvis der opstår situationer, hvor forurenet 

jord skal håndteres, kontaktes myndighederne og forureningen håndteres i henhold til myndighedernes retningslinjer.  

8.3.2 Miljøstatus 

Region Syddanmark har kortlagt muligt forurenede (V1-kortlagt) og forurenede (V2-kortlagt) arealer jf. jordforurenings-

loven (LBK nr. 282 af 27. marts 2017). Herudover er alle arealer i byzoner områdeklassificeret, da længerevarende på-

virkning fra bymæssige aktiviteter vurderes til at kunne give anledning til forurening af jorden.   

Indenfor arbejdsarealet til 400 kV kabelstækningerne er der hverken registreret V1 eller V2 forurenede arealer. Inden-

for arbejdsbæltet til luftledningsstrækningerne er der alene registreret et V2 forureningskortlagt areal (se Figur 8-1). 

Det V2 kortlagte forurenede areal ligger på et mindre areal (ca. 11 m2) ca. 20 meter nordøst for 400 kV linjeføringens 

mast nr. 16. Eftersom mast nr. 16 ikke skal placeres på det forurenede areal, så vil anlægsarbejderne blive tilrettelagt 
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således at den forurenede jord ikke påvirkes. Skulle der mod forventning blive behov for at afgrave jord i det kortlagte 

forurenede område, så vil dette ske ud fra de retningslinjer som myndigheden stiller for arbejde med potentielt forure-

net jord.  

 

Figur 8-1 Den eneste forurenede ejendom som krydses af linjeføringen. Den kortlagte forurenede ejendom (V2) er det 
røde cirkulære skraverede areal på 11 m2. Linjeføringen er vist med den røde linje, hvor punkt 16 angiver 
mastenummer og dermed den nærmeste masts placering. Der skal ikke foretages grundvandssænkning ved 
denne mast, da grundvandet i området står mere end 3 meter under terræn. 

8.3.3 Miljøvurdering 

8.3.3.1 Påvirkning anlægsfasen 

Da der ikke findes andre forureningskortlagte områder, forventes anlægsarbejde i forbindelse med masterejsning, ka-

bellægning i åben grav, kabellægning ved underboring, etablering af kabelovergange eller kabelovergangsstationer ikke 

at ske i allerede forurenede områder. Derfor forventes det ikke, at der i forbindelse med anlægsarbejdet vil blive behov 

for håndtering af forurenet jord. Hvis der opstår mistanke om forekomst af forurenet jord, vil dette blive håndteret i 

overensstemmelse med gældende lovgivning. Grundvand fra eventuelle grundvandssænkninger i områder, hvor der 

konstateres en forurening, håndteres efter anvisning fra kommunen. 

Enhver form for anlægsaktivitet indebærer en risiko for forurening af jorden, hovedsageligt som konsekvens af uheld og 

spild af brændstof og olieholdige produkter fra entreprenørmaskiner til omgivelserne, ligesom der i forbindelse med 

underboringer vil være en risiko for udslip af boremudder. Udslip af boremudder er yderligere redegjort for og vurderet 

i kapitel 9, Vand, afsnit 9.5. 
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forbindelse med alle anlægs- og demonteringsarbejder træffes der afbødende foranstaltninger såsom mobile spildbak-

ker, overløbsalarm, dobbeltvæggede brændstoftanke, faste tanknings- og oliepåfyldningspladser m.v. for at forebygge 

forurening af jord og grundvand, som følge af utilsigtede spild af fx brændstoffer og smøremidler.  

I forbindelse med indgåelse af kontrakter for anlægsentrepriserne stilles blandt andet krav om, at entreprenørerne ud-

arbejder en beredskabsplan, som forholder sig til forebyggende tiltag, beredskab og procedurer i tilfælde af utilsigtede 

spild. 

Eventuelle spild forventes at være af beskeden størrelse og konsekvenserne derfor ligeledes relativt overskuelige. Spild 

der ikke gribes af de afbødende foranstaltninger vil kunne håndteres ved fjernelse af de jordlag, der er forurenet, og 

spildet forventes derfor ikke at udgøre en alvorlig nedsivningstrussel for grundvandsmagasiner.  

På baggrund af projektets relativt lille risiko for at medføre forurening af jord, kombineret med de afbødende foran-

staltninger, som har til hensigt at reducere risikoen for spild, vurderes miljøpåvirkningen på jordbunden fra spild i an-

lægsfasen som værende ikke væsentlig. 

8.3.3.2 Påvirkning driftsfasen 

I driftsfasen vil der være en risiko for spild af og deraf følgende jordforurening fra olieholdige produkter fra olieholdige 

enheder som f.eks. kompenseringsspoler på højspændingsstationerne. For at undgå at eventuelle spild vil påvirke miljø 

og natur, vil der blive etableret en række foranstaltninger som bl.a. spildbakker reducerer risikoen for spild og mulig 

jordforurening, ligesom der vil blive udarbejdet beredskabsplaner, som skal sikre hurtige og korrekte håndteringsproce-

durer i tilfælde af spild.  

Det vurderes kun at være en lav risiko for spild af olieprodukter eller andre miljøfremmede stoffer på stationsarealerne i 

forbindelse med drift af transformere og kompenseringsspoler, som er opbygget i oliefyldte tanke. Det skyldes, at det 

allerede er standard hos Energinet, at stationer opbygges med tekniske foranstaltninger, som opsamler spild og forhin-

drer forureninger, jf. Bilag 1, Teknisk projektbeskrivelse. 

8.3.4 Afværgeforanstaltninger 

I forbindelse med etablering af det nye 400 kV højspændingsanlæg træffes der foranstaltninger til at undgå forurening 

af jord og grundvand, som følge af utilsigtede spild af fx brændstoffer og smøremidler. I forbindelse med indgåelse af 

kontrakter for anlægsentrepriserne stilles blandt andet krav om, at entreprenørerne udarbejder en beredskabsplan, 

som beskriver forebyggende tiltag og beredskab og forholdsregler i tilfælde af utilsigtede spild. 

I driftsfasen vil der blive etableret faste afværgeforanstaltninger i forbindelse med kompenseringsspoler på kabelover-

gangsstationer.  

8.4 Fokusområde 3: Miljøpåvirkning fra forvitring og korrosion 

For at sikre en så lang levetid på anlægget som muligt overfladebehandles master. Denne overfladebehandling af ma-

ster kan i løbet af anlæggets forventede driftsperiode korrodere for herefter af blive afvasket og dermed ende i overfla-

dejorden omkring masterne. 

8.4.1 Metode 

Data til belysning af zinkforurening fra afvaskning af masternes galvanisering bygger på en række danske og svenske 

undersøgelser samt målinger fra egne master, som nævnes nærmere i teksten. 
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8.4.2 Miljøstatus 

Aluminium, som anvendes til faseledere, er et meget korrosionsresistent materiale. Der forekommer ikke eller kun i 

meget begrænset omfang afvaskning af aluminium fra lederne i form af aluminiumhydroxider og –oxider. Det kan ske, 

hvis nedbøren har lav pH (sur nedbør). I begrænset omfang afsættes afvaskede aluminiumforbindelser derfor på jorden 

under ledningsanlægget. Generelt er aluminium ikke opløseligt indenfor et pH-interval mellem fire og 11 og mobiliteten 

under normale pH-forhold i nedbør og i jordmatrixer er derfor ringe. Aluminium er det mest udbredte metal i jord og 

udgør i størrelsesordenen 5 – 10 % pa vægtbasis og findes bundet i talrige mineraler og kemiske forbindelser, og det 

vurderes derfor, at miljøpåvirkningen fra afvaskningen fra faselederne er ubetydelig i forhold til de naturligt forekom-

mende koncentrationer. 

Master er overfladebehandlet med zink for at sikre modstandsdygtighed overfor korrosion. Over tid vil der dog ske kor-

rosion af overfladebehandlingen. Hovedparten af korrosionsprodukterne fra de overfladebehandlede master vil være 

zinkforbindelse bundet i zinksalte som i forbindelse med afvaskning fra masterne kan ende i overfladejorden (10-30 cm) 

i den umiddelbare nærhed omkring mastefundamenterne.  

Der er udført en række målinger og undersøgelser af den mulige zinkforurening omkring master som følge af forvitring 

af zinkgalvaniseringen (Elsam I/S, 1993), (Energinet, 2014), (Geosigma, 2018), (Rambøll, 2018). Undersøgelserne viser 

samstemmende, at der helt tæt omkring de galvaniserede master med tiden ophobes zink i de øverste 20-30 cm. De 

mest detaljerede undersøgelser udført på fem forskellige mastelokaliteter (Energinet, 2014), der også inkluderede må-

linger af bly, cadmium, krom kobber og nikkel, bekræfter, at der opstår en zinkforurening helt tæt på mastefundamen-

terne. Undersøgelserne viste, at der inden for de nærmeste 10 cm af mastefundamentet på de fem undersøgte master 

var en klasse 2 til 3 zinkforurening med zinkkoncentrationer mellem 790-1400 mg/kg tørstof. I afstanden 0,1 – 0,5 m 

kunne der konstateres en klasse 2 jordforurening med zinkkoncentrationer på 140-300 mg/kg tørstof. I større afstand 

fra masterne faldt zinkkoncentrationen inden for 2-10 m til den gennemsnitlige zinkkoncentration på ca. 50 mg/kg tør-

stof for landbrugsjord. De øvrige undersøgte tungmetaller blev fundet i så små mængder i de undersøgte prøver, at de 

ikke udgjorde en jordforurening.   

Passiv mobilitet af metallerne i en nedadrettet bevægelse mod grundvandet vurderes som usandsynlig, grundet metal-

lernes binding i de øvre jordlag indenfor nedbørens forventelige pH-værdier. Ved ingen ekstern aktivitet i jordlagene 

under masterne, forventes det derfor, at hovedparten af de afvaskede metaller vil forefindes i de øverste jordlag (10-30 

cm) og indenfor få meter fra de respektive mastefundamenter (Elsam I/S, 1993). Dette bekræftes af en undersøgelse 

udført for Københavns Kommune (Press-Kristensen, 2016) af Teknologisk Institut. Undersøgelsen målte blandt andet 

risikoen for grundvandsforurening fra faskiner, hvortil der er tilledt vand fra zinktage eller zinktagrender. Grundvandet 

blev opsamlet ca. 40 cm under faskinen. Undersøgelsen viser, at der trods betydeligt højere zinkindhold i tilløbsvandet 

til testfaskiner, end det der kan måles omkring galvaniserede højspændingsmaster, så er koncentrationen i afløbsvan-

det umiddelbart under faskinerne under de gældende drikkevandskvalitetskrav for zink i drikkevand. Undersøgelsen 

konkluderer, at der ikke er en risiko i forhold til grundvandsforurening. 

Undersøgelser (Bak, Jensen, & Larsen, 2015), (Jensen, Larsen, & Bak, 2016) og (Jensen J. o., 2018) har endvidere vist, at 

der i danske landbrugsjorder i perioden 1998-2014 skete en markant stigning i indholdet af zink på ca. 24 %. Samme 

undersøgelser viste miljøkvalitetskravet for zink var overskredet i 25 % af de vandløb, der indgik i undersøgelsen. Zink i 

bundsedimenter udgør en fare for organismer, der lever i sedimenterne og er samtidig giftig for fisk.  Jensen, 2018 vi-

ser, at de store kilder til zinkforurening af det danske vandmiljø stammer fra især landbrugsdrift, men også fra slam fra 

renseanlæg og atmosfærisk deposition.  

I dag kan ca. 80 % af den zink der findes i landbrugsjord således tilskrives primært svinegylles indhold af zink. Undersø-

gelser af jordprøver på landbrugsjord har vist at de såkaldte PNEC-værdier var overskredet i 45 % af prøveudtagnin-

gerne med en overvægt for undersøgte sandjorde.  
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8.4.3 Miljøpåvirkning 

8.4.3.1 Anlægsfasen 

Ikke aktuelt, idet afvaskning og korrosion af master alene gør sig gældende for driftsfasen. 

8.4.3.2 Nedtagning af eksisterende luftledningsanlæg 

De krydsende 60 kV ledningers master, som skal demonteres i forbindelse med dette projekt, har i deres levetid været 

udsat for afvaskning og korrosion. På baggrund af de udførte undersøgelser beskrevet i afsnit 8.4.2 kan det konstateres, 

at der forventes at være en jordforurening med zink helt tæt på masternes fundament. Den forurenede jord vil blive 

fjernet samtidigt med de dele af masternes fundament, som fjernes. Den fjernede jord vil blive håndteret som beskre-

vet i afsnit 6.5.6. Håndtering af den forurenede jord vurderes derfor ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning.  

8.4.3.3 Driftsfasen 

Undersøgelser af jordforurening med zink som følge af afvaskning af de galvaniserede stålmaster er beskrevet i afsnit 

8.4.2. Undersøgelserne viser samstemmende, at man kan forvente en jordforurening med zink i området helt tæt på 

masterne. Den kraftigste jordforurening ses i intervallet 0-0,1 m fra mastefoden. Der er i undersøgelserne ikke konsta-

teret forurening over de gældende grænseværdier i større afstand end ca. 0,5 m fra mastefoden. Zinkafvaskningen star-

ter så snart masten er opstillet og udsættes for vejr og vind. Undersøgelserne viser også, at zinken kun udvaskes til 

grundvandet i meget begrænset omfang og i koncentrationer der ligger under drikkevandskvalitetskravene. Den afva-

skede zink koncentreres således i jorden tæt på masten. 

Akkumulationen af zink i jorden vil finde sted i hele mastens levetid. Når masten er udtjent (efter forventeligt 80 år) vil 

den enten blive udskiftet eller fjernet. Den samlede jordmængde omkring hver mast til en dybde af 0,3 m under terræn, 

som har en zinkkoncentration over 500 mg/kg tørstof vurderes på baggrund af de udførte worst-case betragtninger at 

være i størrelsesordenen 2,5 m3, heraf omkring 0,25 m3 med zinkkoncentrationer op til 1400 mg/kg tørstof. Hvis ma-

sten fjernes, vil den forurenede jord omkring masten blive bortgravet og deponeret som beskrevet i afsnit 6.5.6. Hvis 

masten udskiftes, vil den lokale kommune i dialog med Energinet tage stilling til om jorden omkring masten skal udskif-

tes, eller om det vurderes, at den miljømæssige påvirkning af omgivelserne er mindre ved at lade jorden ligge, indtil 

mast og fundament engang helt skal fjernes. Hvis kommunen kræver, at den forurenede jord udskiftes med ren jord, vil 

den forurenede jord blive håndteret som beskrevet i afsnit 6.5.6. 

På nær én mast er alle master opstillet på landbrugsjord. Mast 167 opstilles på et engareal (Eng syd for Arnå i Tønder 

Kommune) Akkumulation af zink i mastens levetid med koncentrationer op til 500 mg Zn pr kg tørstof dækker et samlet 

areal under masten på omkring 8 m2, heraf omkring 1 m3 med zinkkoncentrationer op til 1400 mg/kg tørstof. 

Udførte undersøgelser omhandler påvirkningen af biotilgængeligt zink i det akvatiske miljø, og der foreligger ikke data 

om påvirkninger på organismer på landjorden. Det vurderes dog, at jordforureningen fra master opstillet på landbrugs-

jord er en lille påvirkning, der ikke udgør en væsentlig miljøpåvirkning, da det påvirkede areal og jordmængde er lille, og 

da landbrugsarealerne i forvejen tilføres betydelige mængder zink via handelsgødning, husdyrgødning og andre jordfor-

bedrende tiltag, og da påvirkningen af grundvandsressourcen fra masterne og dermed nærliggende overfladevand er 

meget begrænset. På samme baggrund vurderes påvirkningen af naturområdet Eng syd for Arnå, fra en enkelt mast 

ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning. 

Når masterne er udtjente og skal fjernes, forventes den forurenede jord skulle fjernes og erstattes af ren jord, hvorefter 

der ikke længere er en påvirkning i området. Den fjernede jord vil blive håndteret i overensstemmelse med 
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jordforureningsloven og den lokale kommunes retningslinjer for håndtering af forurenet jord (jf. afsnit 6.5.6). Håndte-

ring af den forurenede jord vurderes derfor ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning. 

Der er udført en række målinger og undersøgelser af den mulige zinkforurening omkring master som følge af forvitring 

af zinkgalvaniseringen, (Energinet, 2014), (Geosigma, 2018), (Rambøll, 2018). Undersøgelserne viser samstemmende, at 

der helt tæt omkring de galvaniserede master med tiden ophobes zink i de øverste 20-30 cm. De mest detaljerede un-

dersøgelser udført på fem forskellige mastelokaliteter (Energinet, 2014), der også inkluderede målinger af bly, cad-

mium, krom kobber og nikkel, bekræfter, at der opstår en zinkforurening helt tæt på mastefundamenterne. Undersø-

gelserne viste, at der inden for de nærmeste 10 cm af mastefundamentet på de fem undersøgte master var en klasse 2 

til 3 zinkforurening med zinkkoncentrationer mellem 790-1400 mg/kg tørstof. I afstanden 0,1 – 0,5 m kunne der konsta-

teres en klasse 1 jordforurening med zinkkoncentrationer på 140-300 mg/kg tørstof. I større afstand fra masterne faldt 

zinkkoncentrationen inden for 2-10 m til den gennemsnitlige zinkkoncentration på ca. 50 mg/kg tørstof for landbrugs-

jord. Klassificeringen af jorden tager afsæt i ”Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland - April 2008" med nyt 

bilag A3 – (27.9.2010) som inddeler jorden i klasser fra 0 til 4 (Energinet, 2014). 

De øvrige undersøgte tungmetaller blev fundet i så små mængder i de undersøgte prøver, at de ikke udgjorde en jord-

forurening.   

Passiv mobilitet af metallerne i en nedadrettet bevægelse mod grundvandet vurderes som usandsynlig, grundet metal-

lernes binding i de øvre jordlag indenfor nedbørens forventelige pH-værdier. Ved ingen ekstern aktivitet i jordlagene 

under masterne, forventes det derfor, at hovedparten af de afvaskede metaller vil forefindes i de øverste jordlag (10-30 

cm) og indenfor få meter fra de respektive mastefundamenter (Elsam I/S, 1993). Dette bekræftes af en undersøgelse 

udført for Københavns Kommune (Press-Kristensen, 2016) af Teknologisk Institut. Undersøgelsen målte blandt andet 

risikoen for grundvandsforurening fra faskiner, hvortil der er tilledt vand fra zinktage eller zinktagrender. Grundvandet 

blev opsamlet ca. 40 cm under faskinen. Undersøgelsen viser, at der trods betydeligt højere zinkindhold i tilløbsvandet 

til testfaskiner, end det der kan måles omkring galvaniserede højspændingsmaster, så er koncentrationen i afløbsvan-

det umiddelbart under faskinerne under de gældende drikkevandskvalitetskrav for zink i drikkevand. Undersøgelsen 

konkluderer, at der ikke er en risiko i forhold til grundvandsforurening. 

Undersøgelser (Bak, Jensen, & Larsen, 2015), (Jensen, Larsen, & Bak, 2016) og (Jensen J. o., 2018) har endvidere vist, at 

der i danske landbrugsjorder i perioden 1998-2014 skete en markant stigning i indholdet af zink på ca. 24 %. Samme 

undersøgelser viste miljøkvalitetskravet for zink var overskredet i 25 % af de vandløb, der indgik i undersøgelsen. Zink i 

bundsedimenter udgør en fare for organismer, der lever i sedimenterne og er samtidig giftig for fisk.  Jensen, 2018 vi-

ser, at de store kilder til zinkforurening af det danske vandmiljø stammer fra især landbrugsdrift, men også fra slam fra 

renseanlæg og atmosfærisk deposition.  

I dag kan ca. 80 % af den zink der findes i landbrugsjord således tilskrives primært svinegylles indhold af zink. Undersø-

gelser af jordprøver på landbrugsjord har vist at de såkaldte PNEC-værdier var overskredet i 45 % af prøveudtagnin-

gerne med en overvægt for undersøgte sandjorde.  

8.4.4 Afværgeforanstaltninger 

Der kan ikke identificeres afværgende foranstaltninger, der kan reducere afvaskningen af zinksalte fra masterne eller 

aluminium fra ledningerne eller reducere påvirkningen af jordbunden omkring masterne. 

8.5 Sammenfatning, jordbund 

Projektets påvirkning af jordbunden fra anlægsarbejderne knytter sig hovedsageligt til ændringer af jordbundens struk-

tur som følge af gravearbejde herunder terrænreguleringer, utilsigtet spild af olieholdige produkter og afvaskning af 
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zink fra master samt ændring af jordbundens hydrologiske egenskaber som konsekvens af anlægsperiodens arbejde 

med tunge anlægsmaskiner. 

Boremudder fra en underboring, der siver ud på terrænoverfladen gennem svaghedszoner i jordbunden, vil blive effek-

tivt fjernet efter kort tid og vil derfor ikke kunne påvirke jordlevende organismer eller planter negativt. 

Eventuelt forurenede jord vil blive fjernet og erstattes af ren jord, hvorefter der ikke længere er en påvirkning i områ-

det. Den fjernede jord vil blive håndteret i overensstemmelse med jordforureningsloven og den lokale kommunes ret-

ningslinjer for håndtering af forurenet jord. Traktose forventes afværget ved at udlægge køreplader på de arealer hvor 

der vil være behov for at arbejde med tungt maskinel, ligesom spild af olieholdige produkter forventes minimeret ved 

hjælp af faste procedurer for tankning mv. i forbindelse med projektets beredskabsplan samt ved at anvende afbø-

dende foranstaltninger som f.eks. spildbakker mv.  Samlet set vurderes anlægsprojektet ikke at udøve nogen væsentlig 

påvirkning på miljøet. Se også Tabel 8-1 nedenfor. 

Tabel 8-1: Påvirkning af jordbund 

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Påvirkning af jordbund ved kørsel 4 I forbindelse med anlægsarbejdet for det nye 400 kV anlæg og 

omlægningen af 60 kV forbindelserne vil der, for at mindske 

risikoen for at der skal ske traktose og dermed ændring af 

jordbundens hydrologiske egenskaber, blive udlagt køreplader 

hvor det vurderes nødvendigt. Herudover reetablerer Energi-

net arbejdsarealer til samme tilstand som inden anlægsarbej-

det. På denne baggrund vurderes påvirkningen som værende 

ubetydelig og dermed ikke væsentlig. 

Boremudder fra en underboring, der siver ud på terrænover-

fladen, vil blive effektivt fjernet efter kort tid og vil derfor ikke 

kunne påvirke jordlevende organismer eller planter negativt. 

Jordforurening 3 På baggrund af projektets relativt lille risiko for at medføre 

forurening af jord, kombineret med de afbødende foranstalt-

ninger, som har til hensigt at reducere risikoen for spild, vur-

deres miljøpåvirkningen på jordbunden fra spild i anlægsfasen 

som værende mindre og dermed ikke væsentlig. 

Påvirkning ved forvitring og korro-

sion 

3 De krydsende 60 kV ledninger, som skal demonteres i forbin-

delse med dette projekt, har i deres levetid været udsat for af-

vaskning og korrosion. På baggrund af de udførte undersøgel-

ser beskrevet i afsnit 8.4.2 kan det konstateres, at der forven-

tes at være en jordforurening med zink helt tæt på masternes 

fundament. Den forurenede jord vil blive fjernet samtidigt 

med de dele af masternes fundament, som fjernes. Den fjer-

nede jord vil blive håndteret som beskrevet i afsnit 6.5.6. 

Håndtering af den forurenede jord vurderes derfor ikke at ud-

gøre en væsentlig miljøpåvirkning.  

   

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 
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Tabel 8-1: Påvirkning af jordbund 

Emne Påvirkning Særlige forhold 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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9 Vand 

Temaet om vand omfatter grundvand og overfladevand. 

Grundvand belyses dels i forhold til påvirkningen af drikkevandsressourcen og dels i forhold til påvirkningen af relevante 

grundvandsforekomster. 

Overfladevand belyses i forhold til projektets direkte og indirekte påvirkning, fx fra eventuelle udledninger eller fra mid-

lertidige sænkninger der kan påvirke nærliggende overfladevandforekomster. 

Grundvand og overfladevand er beskrevet og målsat i de danske vandområdeplaner. Vandområdeplanerne er en samlet 

plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre god tilstand i Danmarks kystvande, søer, vandløb, og grundvand 

i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Statens vandområdeplaner og bekendtgørelse om indsatsprogram-

mer for vandområdedistrikter, BEK 449 af 11/04/2019 indeholder tilsammen de indsatser, der skal gennemføres i Dan-

mark for at kunne overholde EU’s vandrammedirektiv. I forhold til Vandrammedirektivet er der tale om ”forbudslovgiv-

ning”. Det følger heraf, at der ikke må gives tilladelse til projekter, der forringer påvirkede vandforekomsters tilstand 

eller forhindre at en målsætning kan opnås. Kapitlet vurderer derfor, om projektets eventuelle påvirkning af vandfore-

komster kan reducere tilstanden eller forhindre at miljømål opnås. 

Kapitlet indeholder også en vurdering af hvorvidt projektet kan påvirke mulighederne for at gennemføre planlagte ind-

satser efter Vandrammedirektivet (jf. BEK nr. 449 af 11/04/2019).  

9.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 2, pkt. 3, samt bilag 7, pkt. 4 i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten på en passende 

måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på vand.  

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund. 

Udgangspunktet for en miljøvurdering af vand er ifølge Miljøstyrelsen følgende: 

Vand omfatter både grundvand og overfladevand. I begge tilfælde er det vigtigt at beskrive mål for vandmiljø 

og -kvalitet samt vurdere, om projektet vil kunne indvirke på disse og i givet fald, om projektet vil udgøre en 

hindring for at nå de opstillede kvalitetsmål. 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til, hvorvidt og i hvilket om-

fang vand, herunder grundvand og overfladevand, skal miljøvurderes, hvilket fremgår af nedenstående. 

”Anlægsfasen: 

Grundvandet i og nær projektområderne kan blive påvirket ved en grundvandssænkning i forbindelse med 

støbning af fundament til masterne. 

Driftsfasen: 

Projektet vurderes ikke at påvirke grundvandet i driftsfasen.  

Der skal redegøres for drikkevandsinteresserne (OSD) og indvindingsoplande inden for og i nærheden af pro-

jektområderne. Der skal også redegøres for eventuelle øvrige indvindinger inden for projektområdet. 

Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en vurdering af sandsynligheden for påvirkning af grundvandet 

og en beskrivelse og vurdering af konsekvenserne heraf. Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad 

angår beskaffenhed og effekt.” 
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Energinet har derudover vurderet påvirkningen af overfladevand. 

Det er konstateret, at der kan ske en udvaskning af zink fra korrosion af de galvaniserede master, og det skal derfor un-

dersøges om det medfører en risiko for forurening af hhv. overfladevand og grundvand. 

9.1.1 Valg af fokusområder 

Der er valgt fire fokusområder, som gennemgås nærmere i afsnit 9.2 - 9.5 herunder. De fire fokusområder omhandler 

følgende: 

 Fokusområde 1: Grundvand. I afsnittet vurderes  

 Håndtering af grundvand i forbindelse med tørholdelse af mastefundamentsudgravninger og 
kabelgrav.  

 Påvirkning af drikkevandsområder, indvindingsoplande, boringsnære beskyttelsesområder og 
nitratfølsomme indvindingsområder.  

 Påvirkning af drikkevandsindvindingsboringer.  

 Påvirkning af grundvandsforekomster. 

 Fokusområde 2: Overfladevand. I afsnittet vurderes  

 Påvirkning af projektets nærhed til vandløb og søer/vandhuller.  

 Risikoen for utilsigtet udledning af vand fra projektets arbejdspladser til nærliggende 
overfladevandforekomster.  

 Påvirkning af overfladevandforekomsters miljømål og tilstandsklasser. 

 Fokusområde 3: Risiko for okkerforurening. I afsnittet vurderes  

 Risikoen for påvirkning af overfladevand som følge af udledning af okkerholdigt vand. 

 Fokusområde 4: Risiko for udslip af boremudder ved styret underboring. I afsnittet vurderes 

 Påvirkning fra udslip af boremudder. 
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9.2 Fokusområde 1: Grundvand 

9.2.1 Metode 

I forhold til grundvand redegøres i afsnittet for placering af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og ind-

vindingsoplande indenfor og i nærheden af projektområdet. Der redegøres desuden for de grundvandsforekomster, 

som er relevante for linjeføringen og for de krydsende luftledningsforbindelser, der kabellægges. 

Kortlægningen og vurdering af grundvand er sket ud fra eksisterende viden. Oplysninger om vand er hentet fra Dan-

marks Arealinformation og fra GEUS’ databaser. Det drejer sig om følgende temaer i forhold til grundvand: 

• Områder med særlige drikkevandområder (OSD) 

• Indvindingsoplande indenfor og udenfor OSD 

• Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) 

• Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 

• Boringer og vandforsyningsanlæg  

Rambøll har foretaget en gennemgang og vurdering af fundering af master (Rambøll, 2020). I notatet er der foretaget 

en vurdering af behovet for håndtering af grundvand ved hvert enkelt mastefundament. Denne vurdering er lagt til 

grund for miljøvurderingen af grundvandspåvirkningen ved hvert enkelt mast. I notatet inddeles behovet for grund-

vandshåndtering i tre kategorier, grøn, gul og rød, med følgende forventede tiltag: 

- Grøn – Ingen grundvandshåndtering nødvendig (blot mindre lænsepumper til håndtering af vand fra nedbør)  

- Gul – Let grundvandshåndtering forventes (f.eks. lænsepumpning suppleret med render)  

- Rød – Mere omfattende, midlertidig grundvandssænkning forventes (f.eks. sugespidsanlæg eller 
pumpeboringer) 

Der er endvidere foretaget en gennemgang af krydsende 60 kV mastelokaliteter, der også skal fjernes. De nye kabeltra-

ceer for de krydsende 60 kV kabler er desuden gennemgået. Gennemgangen er foretaget på baggrund af Rambølls gen-

nemgang (Rambøll, 2020), hvor linjeføringerne er sammenfaldende. Hvor linjeføringerne har afveget, er gennemgangen 

baseret på MiljøGIS terrænnær grundvandsstand (Miljøstyrelsen, 2020c), samt Danmarks Højdemodel (SDFE, 2022), 

Klimatilpasnings og arealanvendelsesværktøjet KAMP (Klimatilpasning, 2022) og ortofoto. 

Relevante grundvandsforekomster oplistes med informationer om tilstand og miljømål. Data er hentet hos Miljøstyrel-

sens hjemmeside ” MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 (Miljøstyrelsen, 2022)”. Der er ydermere ind-

hentet data fra vandplandata.dk og Danmarks Miljøportal. Endelig er en rapport udarbejdet af DHI som indeholder risi-

kovurdering af borevæskeprodukter (DHI, 2022; DHI, 2021a; DHI, 2021b). 

Påvirkningen af grundvand er vurderet kvalitativt.  

Den kvantitative påvirkning fra eventuelle grundvandssænkninger vil blive vurderet i forhold til eventuelt nærliggende 

boringer og i forhold til beskyttet natur. Desuden vil den kvantitative påvirkning af relevante grundvandsforekomster 

blive vurderet. 

Den kvalitative påvirkning af grundvandet vil blive vurderet i forhold til risikoen for projektets tilførsel af stoffer til 

grundvandet, herunder zink fra master.   

9.2.1.1 Manglende viden 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at redegøre nærmere for eventuelle vandmængder eller for de præcise ud-

ledningspunkter i terrænet. Vandmængder vil afhænge af den aktuelle grundvandsstand (vådt år/tørt år og årstid for 
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anlægsarbejdet), tilstedeværelse og tykkelse af permeable lag og af de konkrete nedbørsforhold på anlægstidspunktet, 

samt eventuelt af drændybden på den pågældende matrikel. Tilsvarende kan det præcise udledningspunkt ikke afgøres 

før der er større kendskab til de lokale forhold på baggrund af geotekniske undersøgelser, samt af konkret information 

fra og aftaler med områdets lodsejere. 

I forbindelse med styrede underboringer (HDD) benyttes borevæske, som kan være i kontakt med overfladenært grund-

vand. Borevæsken består af vand tilsat bentonit, og i det omfang der er behov for det af små mængder hjælpestoffer 

(additiver). Borevæskens sammensætning kendes ikke på nuværende tidspunkt, da den afhænger af de valgte boreen-

treprenørers valg og erfaringer, og da boreentreprenørerne ikke kendes på nuværende tidspunkt. De vurderinger, der 

er udført i miljøkonsekvensrapporten, er udført på baggrund af de risikovurderinger som DHI har udført for Energinet 

(DHI, 2021a) og (DHI, 2021b). Risikovurderingerne er udført for 35 kendte produkter, som er benyttet i Energinets for-

skellige projekter. Såfremt en entreprenør ønsker at benytte et borevæskeprodukt, der ikke indgår i DHIs vurderinger, 

vil Energinet bede entreprenøren om at fremskaffe en risikovurdering for produktet, før det tages i brug. Brugen af et 

nyt produkt vil blive betragtet som en ændring af projektet, der skal vurderes efter miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 

13 a, før det afgøres om produktet kan benyttes.  

Det kan desuden ikke udelukkes, at de 35 risikovurderede produkter i mindre omfang kan blive videreudviklet og opti-

meret af producenterne. Der er ikke kendskab til, at dette er foregået i forbindelse med borevæskeprodukter, men op-

timeringsprocesser er kendt fra andre brancher som fx emballage, malingsprodukter eller rengøringsmidler. Produktud-

vikling betyder normalt at produkter får en mindre miljøpåvirkning, og det antages, at dette også gælder for en even-

tuel videreudvikling af produkter benyttet til underboringer. Derfor vil eventuel mindre ændringer af borevæskeproduk-

ter være dækket af de vurderinger, der er udført i DHIs risikovurderinger og i denne miljøkonsekvensrapport. 

9.2.2 Miljøstatus 

På størstedelen af strækningen ligger linjeføringen indenfor områder med drikkevandsinteresser (OD). Linjeføringen 

krydser to områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), dels øst for Skærbæk (mast 94-106) og dels i området 

mellem Tønder og Bredebro (mast 136-164). Hele den kabellagte strækning øst for Ribe ligger i et område med begræn-

sede drikkevandsinteresser. (se Figur 9-1).  

På Figur 9-1 er endvidere vist indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Det ses på figuren at fem indvindingsop-

lande krydses af linjeføringen. Der er ingen boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), der berøres af linjeføringen. 

 

Tabel 9-1 Oversigt over de indvindingsoplande, der krydses af linjeføringen og de konkrete ka-
belstrækninger og master, der ligger inden for oplandene. 

Indvindingsopland Master 

Skindermarkens Vandværk Kabel (980 m) 

Skindermarkens Vandværk, Lustrup Kildeplads Kabel (520 m) og mast 52-63 (12 stk.) 

Skærbæk Vandværk Mast 88-91 (4 stk.) 

Gasse Vandværk Mast 100-101 (2 stk.) 

Døstrup Vandværk Mast 111 (1 stk.) 
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Figur 9-1 Kortlagte drikkevandsinteresser og indvindingsoplande i og omkring linjeføringen 
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Linjeføringen passerer to nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Der er ingen kabelstrækninger, der passerer NFI. 

Der placeres 27 master inden for NFI.  

Det er på Figur 9-2 vist, at der findes en række indvindingsanlæg langs linjeføringen. Der er hovedsageligt tale om mark-

vandingsboringer - i alt 55 styks ligger inden for 300 m fra master fordelt langs linjeføringen. Der ligger desuden en 

vandværksboring ca. 220 m fra kabelovergangsstation Lustrup og mast 52. Der forventes ikke at være behov for grund-

vandssænkning i forbindelse med etablering af mast 52 og kabelovergangsstationen. Endeligt ligger der to vandforsy-

ningsboringer til private husholdninger henholdsvis 90 m fra mast 19 og 165 m fra mast 8. Der forventes ikke at være 

behov for at sænke grundvandet i forbindelse med at de to master etableres (jf. (Rambøll, 2020)). 
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Figur 9-2 Indvindingsanlæg langs med linjeføringen 
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Der er krydsende 60 kV luftledninger på 4 lokaliteter, som vist i Tabel 9-2 og på Figur 9-3. 60 kV forbindelserne kabel-

lægges over en kortere strækning i forbindelse med krydsningen og de nuværende master fjernes.  

 

Tabel 9-2 Oversigt over omlagte 60 kV luftledningsanlæg 

Ved mastenumre Stednavn 

13-14 Bramming nordøst 

52-64 Ribe Syd/parallel 

52-54 Ribe Syd/krydsning øst-vest 

89-90 Holbæk ved Gejlbjerg 

173-Kabelovergang Tidsholm ved Rørkær 

 

 

Figur 9-3 Kabellægning af krydsende luftledninger langs linjeføringen 
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9.2.2.1 Grundvandsforekomster 

Linjeføringen etableres i områder med de grundvandsforekomster, som er angivet i Tabel 9-3. Målsætningen for alle 

grundvandsforekomster, der krydses af højspændingsforbindelsen, er god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand 

senest i 2027.  Tabellen angiver de grundvandsforekomster, der ligger i projektområdet og forekomsternes tilstand. 

Årsagen til eventuel ringe tilstand er også angivet i tabellen. 

Tabellen angiver, om der etableres master og eller kabler inden for grundvandsforekomsten, og hvor vandløb krydses af 

HDD underboringer. Tabellen inkluderer krydsende luftledninger, der kabellægges. For de regionale grundvandsfore-

komster er det sandlag i den GEUS geologiske DK-model, hvori grundvandsforekomsten er placeret, angivet. Lagene er 

nummereret med numre der stiger med dybden. Lag ks 4 ligger således under lag ks3. Hvor det er relevant for vurderin-

gerne, er dybden til lagets overside desuden givet i tabellen.  

 

Tabel 9-3 Grundvandsforekomster langs linjeføringen, forekomsternes kvantitative og kemiske tilstand og oplys-
ning om der anlægges master eller kabler i selve grundvandsforekomsten. Dybden til toppen af rele-
vante regionale grundvandsforekomster er også angivet i tabellen. 

Terræn-

nær 

GVF 

Regional GVF 

(Geologi i DKM  og dybde 

til GVF (mut*)) 

Dyb GVF Kvanti-

tativ til-

stand 

Kemisk 

tilstand 

Master  Kabel** 

ingen       

 DK110_dkmj_1091_ks 

(ks4; 8) 

 God Ringe1 X Endrup 

Krydsende kabel 

(Bramming) 

 DK110_dkmj_1110_ks 

(ks4; 21) 

 God Ringe1   

 DK110_dkmj_1112_ks 

(ks4; 27) 

 God God   

 DK110_dkmj_960_ks 

(ks5; ikke angivet) 

 God Ringe1 X Endrup 

 DK110_dkmj_984_ks 

(ks3; 3) 

 

 God Ringe1 X Bredebro (HDD Brede 

Å og unavngiven) 

Rørkær (HDD Grønå 

og Lillestrøm) 

Krydsende kabel (Rør-

kær) 
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Tabel 9-3 Grundvandsforekomster langs linjeføringen, forekomsternes kvantitative og kemiske tilstand og oplys-
ning om der anlægges master eller kabler i selve grundvandsforekomsten. Dybden til toppen af rele-
vante regionale grundvandsforekomster er også angivet i tabellen. 

Terræn-

nær 

GVF 

Regional GVF 

(Geologi i DKM  og dybde 

til GVF (mut*)) 

Dyb GVF Kvanti-

tativ til-

stand 

Kemisk 

tilstand 

Master  Kabel** 

 DK110_dkmj_986_ks 

(ks3; 0) 

 God Ringe1 X Kongeåen (HDD) 

Ribe (HDD unavngiven 

v. Sorgsig Mark, Tved 

Å, Svanekær Rende, 

Ribe Å) 

3 x krydsende kabler 

(Ribe syd, Gejlbjerg og 

Frifelt) 

 DK401_dkmj_1068_ks 

(ks4; 31) 

 God Ringe1   

  DK110_dkmj_1050_ps God God   

  DK110_dkmj_1054_ps God God   

  DK110_dkmj_1057_ps God God   

  DK110_dkmj_1063_ps God God   

  DK110_dkmj_43_ks God Ringe1   

  DK110_dkmj_44_ks God God   

  DK110_dkmj_883_ps God God   

  DK401_dkmj_1051_ps God God   

  DK401_dkmj_1061_ps God God   

  DK401_dkmj_962_ks God God   

* mut = meter under terræn 

**Kabelstrækning er angivet med navn, der angiver geografisk placering. Der henvises desuden til oversigtskortet Figur 3-1. 

1 Ringe tilstand ift. pesticider 

 

9.2.2.1.1 Terrænnære grundvandsforekomster 

Der ligger ingen terrænnære grundvandsforekomster i området. 

9.2.2.1.2 Regionale grundvandsforekomster 

Højspændingsforbindelsen krydser syv regionale grundvandsforekomster. Alle forekomsterne har miljømålene god 

kvantitativ og god kemisk tilstand. De syv regionale forekomster gennemgås neden for. 
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GVF DK110_dkmj_960_ks består af kvartært sand og grus og har et areal på 706 km2. Forekomsten ligger relativt dybt i 

GEUS geologiske DK-model lag ks5, men middeldybden til lagets overside er ikke angivet. Forekomsten har god kvanti-

tativ tilstand og ringe kemisk tilstand som følge af pesticider. På grund af forekomstens dybde vurderes den ikke at 

være i eller kunne komme i kontakt med anlægsprojektet. 

GVF DK110_dkmj_1091_ks består af kvartært sand og grus og har et areal på 634 km2. Forekomsten er relativt terræn-

nær med en middeldybde til lagets overside på 8 mut i GEUS geologiske DK-model. Forekomsten har god kvantitativ 

tilstand og ringe kemisk tilstand som følge af pesticider. Forekomsten ligger i projektets nordligste område og omfatter 

Endrup Station og masterne 1 – 19. Selvom anlægsprojektet ikke føres ned til selve grundvandsforekomsten kan en på-

virkning ikke udelukkes. 

GVF DK110_dkmj_1110_ks består af kvartært sand og grus og har et areal på 594 km2. Forekomsten ligger relativt dybt 

i GEUS geologiske DK-model med en middeldybde til lagets overside på 21 mut. Forekomsten har god kvantitativ til-

stand og ringe kemisk tilstand som følge af pesticider. På grund af forekomstens dybde vurderes den ikke at være i eller 

kunne komme i kontakt med anlægsprojektet.  

GVF DK110_dkmj_1112_ks består af kvartært sand og grus og har et areal på 590 km2. Forekomsten ligger relativt dybt 

i GEUS geologiske DK-model med en middeldybde til lagets overside på 27 mut. Forekomsten har god kvantitativ til-

stand og ringe kemisk tilstand som følge af pesticider. På grund af forekomstens dybde vurderes den ikke at være i eller 

kunne komme i kontakt med anlægsprojektet.  

GVF DK110_dkmj_984_ks består af kvartært sand og grus og har et areal på 1586 km2. Forekomsten er relativt terræn-

nær med en middeldybde til lagets overside på 3 mut i GEUS geologiske DK-model. Forekomsten har god kvantitativ 

tilstand og ringe kemisk tilstand som følge af pesticider. Denne store forekomst ligger i projektets sydligste område og 

omfatter masterne 67 – 177 og underboringerne for Brede Å, Grønå og Lillestrøm. Grundvandsforekomsten har ifølge 

GEUS dokumentationsark for grundvandsforekomster, pesticider (GEUS, 2020), som følge af pesticidpåvirkning fra land-

brug (80% af arealet) og by, overskridelser med DPC, DMS, 1,2,4-TRZ. Datarepræsentativiteten er ringe, mens sikkerhe-

den for de udførte vurderinger vurderes at være mellem. Der udføres anlægsarbejde i selve grundvandsforekomsten. 

GVF DK110_dkmj_986_ks består af kvartært sand og grus og har et areal på 323 km2. Forekomsten er helt terrænnær 

med en middeldybde til lagets overside på 1 mut i GEUS geologiske DK-model. Forekomsten har god kvantitativ tilstand 

og ringe kemisk tilstand som følge af pesticider. Forekomsten ligger i projektets mellemste område og omfatter ma-

sterne 39 – 64 og underboringerne for Kongeåen og Ribe Å m.fl. Grundvandsforekomsten har ifølge GEUS dokumentati-

onsark for grundvandsforekomster, pesticider (GEUS, 2020) mangelfulde kemiske data (kun data i den nordvestlige 

hjørne, få indtag med 3 betydende pesticider) til vurdering af pesticidpåvirkning. Påvirkning fra landbruget (overskri-

delse af DPC) påvist i den nordvestlige del. Der forventes påvirkning fra landbrug og by. Datarepræsentativiteten og sik-

kerheden for de udførte vurderinger vurderes at være ringe. Der udføres anlægsarbejde i selve grundvandsforekom-

sten. 

GVF DK110_dkmj_1068_ks består af kvartært sand og grus og har et areal på 1048 km2. Forekomsten ligger relativt 

dybt i GEUS geologiske DK-model med en middeldybde til lagets overside på 31 mut. Forekomsten har god kvantitativ 

tilstand og ringe kemisk tilstand som følge af pesticider. På grund af forekomstens dybde vurderes den ikke at være i 

eller kunne komme i kontakt med anlægsprojektet.  

9.2.2.1.3 Dybe grundvandsforekomster 

Som det fremgår af Tabel 9-3 krydser projektet 10 dybe grundvandsforekomster. Alle 10 forekomster vurderes at ligge 

så dybt, at projektets anlægsarbejder ikke kommer eller vil kunne komme i kontakt med grundvandsforekomsterne. 
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9.2.3 Miljøvurdering 

9.2.3.1 Påvirkning i anlægsfasen 

Under anlæg af mastefundamenter vil der for nogle fundamenter være behov for at tørholde den op til 2,5 m dybe ud-

gravning, hvori fundamentet skal støbes. Den periode, som udgravningen skal tørholdes, er fra 20 og op til 40 dage pr 

mast. Den mængde vand, der skal fjernes, afhænger af de lokale geologiske forhold, det lokale terrænnære grund-

vandsspejl og periodens nedbørsmængde.  

Der er udarbejdet et teknisk notat (Rambøll, 2020), som redegør for det forventede behov for tørholdelse og for den 

forventede tørholdelsesmetode. Notatets vurderinger bygger på en sammenstilling af de landsdækkende geologiske 

karteringskort samt boringsoplysninger fra boringer med geotekniske, hydrogeologiske og miljømæssige formål inden 

for 300 m fra linjeføringen. Undersøgelsen er suppleret med en topografisk analyse af risikoen for vandopstuvning langs 

linjeføringen. I notatet redegøres for, at der i fundamentsudgravningerne ud over almindelig regnvandshåndtering, for-

ventes at skulle bortledes højtstående grundvand ved 79 master ud af 177 master. Af disse 79 master forventes det, at 

der skal tørholdes ved hjælp af sugespidser eller pumpeboring ved 57 master, mens der ved 22 master kun forventes 

benyttet lænsepumpe fra en pumpesump.   

På strækninger, hvor 400 kV ledningen lægges i kabelgrav, anlægges fire parallelle kabelgrave til en dybde af ca. 1,5 m. 

Kabelgraven forventes at stå åben i ca. 5 dage pr. 1000 m. I visse tilfælde vil to parallelle kabelgrave stå åbent samtidigt 

i op til 10 dage. Vand i kabelgravene håndteres på samme måde som for fundamenter. Der vil for alle kabelstrækninger 

være et behov for at bortlede regnvand, der samler sig i kabelgraven. Derudover kan der være behov for at bortlede 

højtstående grundvand ved enten lænsepumpning fra pumpesumpe eller ved hjælp af sugespidsanlæg. Da kabelgra-

vene kun anlægges med en dybde på ca. 1,5 m, og da kabelgravene hovedsageligt anlægges i ådale, hvor der forventes 

relativt tykke lag af lavpermeable aflejringer, der ikke tillader hurtig tilstrømning af vand, forventes vandmængderne at 

være begrænsede.  

Vand fra tørholdelse af både mastefundamenter og kabelgrave vil blive bortledt lokalt til terræn på landbrugsarealer 

efter aftale med lodsejer. Det sikres inden bortledning, at vand bortledes, eventuelt ved hjælp af slange, til et punkt i 

terrænet, hvor der ikke er risiko for, at det løber overfladisk af til nærliggende overfladevandforekomster. Bortlednin-

gen kan eventuelt foretages med sprinkler, der ved behov kan sikre en bedre nedsivning ved at sprede det udledte vand 

over et større areal.  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at redegøre nærmere for eventuelle vandmængder 

eller for de præcise udledningspunkter i terrænet. Vandmængder vil afhænge af den aktuelle grundvandsstand (vådt 

år/tørt år og årstid for anlægsarbejdet), tilstedeværelse og tykkelse af permeable lag, permeabiliteten i de lag der gra-

ves i og af de konkrete nedbørsforhold på anlægstidspunktet, samt eventuelt af drændybden på den pågældende matri-

kel. Tilsvarende kan det præcise udledningspunkt ikke afgøres før der er større kendskab til de lokale forhold på bag-

grund af geotekniske undersøgelser, samt af konkret information fra og aftaler med områdets lodsejere. 

Kablerne anlægges med ca. 30 cm sand i bunden, og det skal sikres, at vand ikke kan strømme langs dette sandlag. 

Strømning langs med kabelgraven i dette sandlag kræver dels, at de omgivende jordlag er mindre permeable end kabel-

gravens sandlag, og dels at der er en gradient langs med kabelgravens bund, som kan give anledning til vandbevægelse. 

Generelt placeres kabelanlæggene i områder med fladt terræn, hvor kabelgravens bund er uden gradient, hvorfor vand-

bevægelser langs kabel ikke er mulige. Den præcise geologiske sammensætning af de jordlag, som kabelgravene anlæg-

ges i kendes først, når kabelgravene etableres. Såfremt der i forbindelse med anlæg af kablerne på strækninger konsta-

teres forhold, hvor vandstrømning ikke kan udelukkes (gradient på kabelgravens bund og mindre permeable aflejringer 

uden om kabelgravens sandlag) vil der blive etableret lerskot på tværs af kabelgravens sandlag, således at vandstrøm-

ning forhindres på den aktuelle strækning. 
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På lokaliteterne omkring krydsninger ved underboringer har der været ekstra fokus på underboringernes placering og 

længde for blandt andet at reducere behovet for at håndtere grundvand.  

Områderne omkring vandløbskrydsningerne er således inspiceret forud for planlægningen af underboringernes place-

ring og længde. Underboringernes længde er tilpasset til, udover at undgå påvirkning af beskyttede naturområder, at 

undgå at skulle anlægge kabelgrave i lavtliggende våde områder, hvor det kan forventes, at tørholdelsen af kabelgraven 

kræver mere intensiv grundvandssænkning. 

For alle længere underboringer gælder at der i forbindelse med detailprojekteringen udføres geotekniske undersøgel-

ser, som yderligere skal detaljere underboringernes placering og dybde, samt informere om de hydrogeologiske for-

hold. 

Skulle der mod forventning på et senere tidspunkt vise sig behov for udledning af bortledt vand direkte til en grøft eller 

vandløb, fx som følge af unormalt våde vejrforhold, kan dette kun ske efter tilladelse fra den relevante kommune og 

efter en VVM-screening i henhold til LBK nr. 4 af 03-01-2023 bilag 2 pkt. 13 a. En tilladelse kan kun opnås såfremt det 

kan dokumenteres, at udledningen hverken har en negativ påvirkning af det vandløb der udledes til eller nedstrøms 

liggende vandområder, herunder at vandområders tilstand eller målsætning ikke påvirkes negativt.  

Det er på baggrund af den relativt korte periode, hvor tørholdelse er nødvendig for hver mast, samt udgravningens 

ringe dybde vurderet, at der generelt er tale om meget små vandmængder for hver enkelt mast. Da vandet umiddelbart 

efter fjernelsen infiltreres lokalt til samme grundvandsmagasin, vurderes såvel den kvantitative som den kvalitative på-

virkning at være ubetydelig til ringe. Af samme årsag vurderes en eventuel påvirkning af nærliggende våde naturområ-

der at kunne udelukkes, idet den samtidige reinfiltrering betyder, at en eventuel sænkningstragt er lille og helt lokal og 

derfor ikke kan påvirke nærliggende våde naturområder.   

Der anlægges ikke kabler inden for nitratfølsomme indvindingsområder. Der er derfor ingen mulig påvirkning af beskyt-

tende lag, som kan påvirke nitratfølsomheden. Der anlægges 27 master inden for NFI med bund af mast omkring 2,5 

meter under terræn. Da masterne placeres på et støbt fundament, der udgør en barriere mod nedsivning, og da nitrat-

påvirkende landbrugsdrift efterfølgende ikke er muligt, hvor masterne er placeret, er der ingen risiko for øget nitrat på-

virkning af grundvandet inden for de nitratfølsomme områder. 

Derfor vurderes det samlet, at en væsentlig påvirkning af grundvand i anlægsfasen kan udelukkes.  

Bortledning af opsamlet regnvand eller grundvand fra bygge- og anlægsarbejder vurderes ikke at kræve tilladelse, da 

der er tale om kortvarig bortledning af små vandmængder (jf. § 26, stk. 2 i Vandforsyningsloven). Der er dog identifice-

ret 3 mastefundamenter i Esbjerg Kommune, hvor der inden for 300 m ligger en vandforsyningsboring. I disse tre til-

fælde vil Esbjerg Kommune blive ansøgt om tilladelse til bortledning. 

9.2.3.2 Påvirkning i driftsfasen 

De opstillede master er galvaniserede, og der sker en løbende afvaskning af zink fra masterne i løbet af masternes leve-

tid. I afsnit 8.4 redegøres for den jordforurening med zink, der sker omkring og helt tæt på masterne. Der redegøres 

endvidere for, at der kun er tale om en forurening med zink. En undersøgelse udført for Københavns Kommune (Press-

Kristensen, 2016) af Teknologisk Institut måler blandt andet risikoen for grundvandsforurening fra faskiner, hvortil der 

er tilledt vand fra zinktage eller zinktagrender. Undersøgelsen viser, at trods betydeligt højere zinkindhold i tilløbsvan-

det til testfaskiner, end det der kan måles omkring galvaniserede højspændingsmaster, så overskrider koncentrationen i 

afløbsvandet umiddelbart under faskinerne ikke de gældende drikkevandskvalitetskrav for zink i drikkevand. Undersø-

gelsen konkluderer, at der ikke er en risiko i forhold til grundvandsforurening. Det vurderes på denne baggrund, at der 

ikke er risiko for grundvandsforurening fra zink fra masternes galvanisering. 
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Der er ingen udledninger fra kabelanlægget i driftsfasen og derfor ingen påvirkning af grundvandsressourcen. 

Det konkluderes på denne baggrund, at der ikke nogen væsentlig påvirkning af grundvandsressourcen i driftsfasen fra 

luftledningsanlæg eller kabelanlæg. 

9.2.3.3 Påvirkning af grundvandsforekomster 

Luftledningsanlægget og kabelanlægget ligger i et område med et antal regionale og dybe grundvandsforekomster. Ta-

bel 9-3 i afsnit 9.2.2 oplister grundvandsforekomster, som ligger inden for projektområdet. I afsnit 9.2.2 redegøres for 

at der kun er tre grundvandsforekomster (DK110_dkmj_1091_ks, DK110_dkmj_984_ks og DK110_dkmj_986_ks), der 

berøres direkte af anlægsprojektet, idet de øvrige forekomster ligger så dybt, at der ikke er kontakt til anlægsprojektets 

aktiviteter. De kabelstrækninger, der anlægges inden for de tre relevante grundvandsforekomster, fremgår af tabellen. 

Der opstilles master inden for alle tre grundvandsforekomster. Tabellen viser alle grundvandsforekomsternes nuvæ-

rende kvalitative og kvantitative tilstand. For samtlige berørte grundvandsforekomster gælder at det foreløbige miljø-

mål i de vandområdeplanerne for 2021-2027, som har været sendt i høring frem til 22. juni 2022, er god kvantitativ og 

kvalitativ tilstand. 

9.2.3.3.1 Anlægsfasen 

I projektets anlægsfase forventes der på baggrund af en teknisk screening (Rambøll, 2020) at være behov for tørhol-

delse af 79 mastefundamenter ved bortledning af det grundvand, der trænger ind i mastefundamentsudgravningerne, 

der graves til 2-2,5 meter under terræn. For de resterende 98 mastefundamenter forventes der kun at være behov for 

bortledning af regnvand i våde perioder. Tilsvarende vil der på dele af kabelstrækningerne være behov for bortledning 

af grundvand fra den 1,5 m dybe kabelgrav.  

Bortledningen af grundvand er kortvarig og finder kun sted for det helt terrænnære grundvand (se afsnit 9.2.3.1). For 

almindelige master forventes tørholdelsen at vare 20 dage, mens den for kraftigere master kan vare omkring 35-40 

dage. Typisk sker tørholdelsen ved lænsepumpning fra en pumpesump, således at kun indtrængende grundvand (og 

regnvand) vil blive bortledt. For visse mastefundamenter forventes der at være behov for sænkning af det terrænære 

grundvandsspejl ved brug af sugespidsanlæg eller lignende. De samme forhold gælder for kabelgraven – den tørholdes 

primært ved brug af lænsepumper, men der kan på visse strækninger være behov for sugespidsanlæg eller lignende.  

I alle tilfælde vil det bortledte vand blive nedsivet lokalt på nærliggende landbrugsjord (se afsnit 9.2.3.1). Der er så at 

sige tale om, at det helt terrænnære grundvand ”lånes” for derefter at blive nedsivet lokalt til samme magasin og til 

samme grundvandsforekomst. Med denne metode forventes der hverken at være en kvantitativ eller kvalitativ påvirk-

ning af grundvandsforekomster i området, da sænkningen er helt lokal og kortvarig, og da den opvejes af samtidig ned-

sivning på naboarealer, og da det er det samme terrænnære vand, der oppumpes og nedsives. Det konkluderes desu-

den, at projektet ikke vil være til hinder for, at de fastlagte miljømål kan opnås. Det er en projektforudsætning, at spild 

mv. fra entreprenørmaskiner forhindres som beskrevet i afsnit 8.3.3, og der tilføres derfor ikke miljøfremmede stoffer 

til de relevante grundvandsforekomster.  

Regnvand der bortledes fra udgravninger, nedsives på samme måde lokalt til nærliggende landbrugsarealer. Da nedbør 

uden anlægsarbejdet under alle omstændigheder ville være nedsivet fra terræn i området, vurderes der ikke at være en 

påvirkning af grundvandsforekomster fra bortledning og nedsivning af regnvand. 

9.2.3.3.1.1 Påvirkning fra boremudder på grundvandforekomster 

Boremudder fra en styret underboring vil komme i kontakt med jord og grundvand omkring borehullet. Derved vil der 

helt lokalt ske en påvirkning af det terrænnære grundvand omkring selve den vandrette underboring, i opbevaringshul-

ler, på arealer omkring arbejdspladser (hvor boremudder håndteres), samt efterfølgende på landbrugsjord, hvor der 
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kan udspredes brugt boremudder som en del af bortskaffelsen, såfremt den pågældende kommune giver tilladelse der-

til.  

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 % addi-

tiver til bentonitten til at styre borevæskens egenskaber så som viskositet, smøringsevne eller pH-regulering.  

Hvilke De additiver, der vil blive anvendt, afhænger af geologien og andre forhold på lokaliteten, samt af underborin-

gens længde, diameter og dybde. Samt bygherres krav om, at der anvendes produkter som er accepterede eller doku-

menteret uskadelige for jord, grundvand og overfladevand. 

DHI har foretaget en risikovurdering af 35 produkter, der benyttes ved udførelse af underboringer (DHI, 2021a) og (DHI, 

2021b). Risikovurderingen er foretaget i forhold til, om produkterne vil kunne udgøre en fare for jord, grundvand eller 

overfladevand i forhold til de indholdsstoffer, der er i produkterne. Risikovurderingen er udført i forbindelse med Baltic 

Pipe projektets underboringer til en gasrørledning, som blev udført med en betydeligt større diameter og derfor med 

meget større mængder af borevæske. DHIs risikovurderinger vurderes derfor helt anvendelige for de meget mindre 

kabelunderboringer, som benytter betydeligt mindre mængder borevæske. DHI konkluderer for samtlige undersøgte 

produkter, at de enten ikke har en påvirkning af jord, grundvand eller overfladevand, eller at det for enkelte produkter 

ikke kan udelukkes, at de helt lokalt kan have en påvirkning (i op til 10 m fra boringen). Denne påvirkning vurderes dog 

af DHI så lille, at den ikke udgør en risiko for jord, grundvand eller overfladevand. 

De underboringer, der udføres i projektet, foretages i de øverste jordlag typisk ned til typisk maksimalt 10 m under ter-

ræn.  

Der er, jf. afsnit 9.2.2.1, ingen terrænnære grundvandsforekomster langs med linjeføringen. Linjeføringen krydser syv 

regionale grundvandsforekomster. Fire af disse regionale grundvandsforekomster ligger med en middeldybde til fore-

komsternes overside på minimum 21 mut, og dermed så langt under underboringerne, at de ikke vurderes at blive på-

virket af den helt lokale og terrænnære kontakt mellem boremudder og grundvandsforekomst. Den regionale grund-

vandsforekomst DK110_dkmj_1091_ks ligger ikke inden for områder, hvor der foretages underboringer. Det vurderes 

derfor, at kun to af de regionale grundvandsforekomster (DK110_dkmj_984_ks og DK110_dkmj_986_ks) ligger så tæt 

på terræn og inden for områder, hvor der foretages underboringer, at der skal foretages en yderligere vurdering af på-

virkninger som følge af boremudder.  

Områdets dybe grundvandsforekomster vurderes ikke at være berørt af projektet, da oversiden af de dybe grundvands-

forekomster ligger langt under de geologiske lag, der påvirkes direkte af anlægsprojektet.  

9.2.3.3.1.2 Vurdering af potentielt påvirkede grundvandsforekomster 

Begge de to regionale grundvandsforekomster (DK110_dkmj_984_ks og DK110_dkmj_986_ks) har god kvantitativ til-

stand og ringe kemisk tilstand på grund af pesticider. Risikoen for en påvirkning med pesticider fra indholdsstoffer i bo-

revæske inklusive tilsatte additiver er derfor vurderet for, om en eventuel påvirkning kan forhindre opnåelse af god ke-

misk tilstand inden 2027 for de to grundvandsforekomster.  

Påvirkningen på grundvand fra indholdsstoffer i underboringernes borevæske er vurderet af DHI (DHI, 2021a) og (DHI, 

2021b). I forhold til indholdsstoffer (hvilket inkluderer eventuelle pesticider) konkluderer DHI i forhold til grundvand: 

Ved beregning af den højeste koncentration i grundvandet som funktion af afstanden til boringen findes det, at i en af-

stand på ca. 9-10 meter når koncentrationen ikke over 0,1 µg/l, dvs. det er en mindre del af grundvandet, hvor der vil 

kunne forekomme uacceptable koncentrationer.  

Underboringerne inden for begge de to forekomster forventes udført i 2023/2024. Underboringerne og brugen af bore-

væske er en midlertidig og kortvarig aktivitet, hvilket betyder at påvirkningen af grundvand kun finder sted indtil 
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underboringerne er gennemført. Herefter ophører påvirkningen og finder ikke sted igen. Der er kvantitativt tale om me-

get små mængder af stof, da additiver, såfremt de benyttes, kun udgør 0 – 1 % af borevæsken, og da de konkrete mu-

ligt problematiske stoffer udgør en brøkdel af selve additiverne. Der er altså tale om en engangspåvirkning, der er helt 

lokal, midlertidig, kvantitativt lille, og som påvirker en mindre del af grundvandet. Denne kortvarige arealmæssige på-

virkning påvirker maksimalt 0,002 % af arealet af grundvandsforekomst DK110_dkmj_984_ks og 0,03 % af arealet af 

grundvandsforekomst DK110_dkmj_986_ks. GEUS redegør i sine dokumentationsark (GEUS, 2020) for, at kilderne til 

pesticidpåvirkningen i de to grundvandsforekomster er landbrug og by. Begge kilder er permanente og sker fortsat i 

hele området, idet der ikke er forbud mod brug af pesticider. Det vurderes på denne baggrund at borevæske fra projek-

tets underboringer ikke vil påvirke den kemiske tilstand samlet set i de to grundvandsforekomster eller forhindre at mil-

jømålet for kemisk tilstand kan opfyldes inden 2027. 

DHI har i 2022 (DHI, 2022) desuden analyseret stofferne CEBO CONDUCT-GEL 1.3 og CEBO CONDUCT-GEL 1., der benyt-

tes inde i foringsrør, og derfor kun kan komme i kontakt med den omgivende jord ved foringsrørenes 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 anvendel-

sen af disse produkter vurderes at være ubetydelig, og vil hverken forringe den kvantitative eller kemiske tilstand eller 

forhindre målopfyldelse for de to grundvandsforekomster.  

9.2.3.3.2 Driftsfasen 

I driftsperioden forventes der ingen permanent grundvandssænkning for projektet. Regnvand på kabelovergange vil 

blive nedsivet lokalt via ubefæstede arealer eller permeable belægninger svarende til påvirkningen fra arealerne i dag.  

Påvirkning af grundvandet som følge af zink fra forvitring af galvaniserede master er beskrevet i afsnit 9.2.3.2, hvor det 

konkluderes, at der ikke er risiko for grundvandsforurening fra zink fra masternes galvanisering. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående redegørelse, at der hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen er risiko for en 

påvirkning af grundvandsforekomster, der kan ændre forekomsternes tilstandsvurdering som angivet i høringsmateria-

let til Vandområdeplanerne 2021-2027 eller modvirke de opstillede miljømål for grundvandsforekomsterne. 

9.2.4 Afværgeforanstaltninger 

Vand der bortledes fra mastefundamentsudgravninger eller fra kabelgrave udledes på nærliggende landbrugsjord efter 

aftale med lodsejer. Det sikres inden bortledning, at vand bortledes eventuelt ved hjælp af slange til et punkt i terræ-

net, hvor der ikke er risiko for, at det løber overfladisk af til nærliggende overfladevandforekomster. 

På strækninger, hvor der anlægges kabler, hvor der er hældning på kabelgravens bund, og hvor kabelgraven anlægges i 

jordarter med en lavere permeabilitet end det sandlag, der lægges i bunden af kabelgraven, placeres der lerskot på 

tværs af kabelgravens sandlag, således at vandbevægelse i kabelgravens sandlag forhindres.  
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9.3 Fokusområde 2: Overfladevand 

9.3.1 Metode 

I forhold til overfladevand redegøres for vandløb og søer, i det omfang det ikke kan udelukkes, at de påvirkes af projek-

tet. En påvirkning af kystvande kan udelukkes på forhånd, da projektet ikke udleder forurenende stoffer, der kan give 

anledning til fjernpåvirkning af kystvande. En vurdering af kystvande indgår derfor ikke i miljøvurderingen. 

Vurderingen af eventuelle påvirkninger af overfladevand som følge af udslip af boremudder fra styrede underboringer 

er vurderet i afsnit 9.5: Fokusområde 4: Risiko for udslip af boremudder ved styret underboring. 

Vurderingen af potentielle påvirkninger af overfladevand er foretaget, så det kan forudsiges om projektet vil medføre 

midlertidig eller varig forringelse af tilstanden i målsatte overfladevandområder eller hindre opfyldelsen af de konkret 

fastsatte mål som angivet i MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027.  

Såfremt projektet vil kunne medføre, at et eller flere at de økologiske kvalitetselementer for vandløb; smådyr, fisk, plan-

ter eller bentiske alger falder en tilstandsklasse, vurderes der at være en forringelse af vandområdernes tilstand, også 

selvom det ikke vil medføre, at hele vandområdet falder en klasse.  

Oplysningerne om overfladevand er hentet hos Danmarks Arealinformation, samt Miljøstyrelsens hjemmeside ”MiljøGIS 

for vandområdeplanerne 2015-2021”, (Miljøstyrelsen, 2019b) og ”MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-

2027”, (Miljøstyrelsen, 2022), MiljøGIS - Grunddata for vandrådsarbejdet 2017. 

 § 3 beskyttede vandløb og søer/vandhuller 

 § 3 beskyttede vådområder 

 Miljømål for vandløb, Økologisk tilstand 

 Miljømål for vandløb, Kemisk tilstand 

 Områder med risiko for okker (Danmarks Miljøportal, 2020)  

 Oplysninger indhentet fra Indsatsbekendtgørelsen (BEK nr. 449 af 11/04/2019) 

 

Vurdering af projektets påvirkning af indsatser i forhold til overfladevand inddrages i miljøvurderingen i relevant omfang 

for projekttypen. 

9.3.1.1 Manglende viden 

Den tilgængelige viden vurderes tilstrækkelig til at vurdere påvirkningernes væsentlighed. 

9.3.2 Miljøstatus 

Vandløbene i Vest- og Sydjylland afvander overvejende landet i øst-vest gående retning. Projektet strækker sig i nord-

syd gående retning. Derfor krydser projektet relativt mange vandløb, som vist på Figur 9-4. Hovedparten af disse vand-

løb krydses med luftledninger.  

På figuren ses også et antal søer, der ligger i nærheden af linjeføringen, men som ikke berøres af projektet.  
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Figur 9-4  Overfladevandområder med målsætning om god økologisk tilstand langs linjeføringen 
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Ni vandløb indenfor projektområdet til højspændingsforbindelsen krydses med kabelanlæg anlagt ved styret underbo-

ring. Vandløbene ligger i dalstrøg i landskabet og disse ådale krydses af nedgravede kabelanlæg. De dalstrøg, der kryd-

ses af kabelanlæg, er Kongeåens ådal, området øst for Ribe, hvor blandt andet Tved Å og Ribe Å krydses, Brede Å ådal 

krydses øst for Bredebro og Gest Kog med Grønå og Lillestrøm krydses umiddelbart nord for grænsen. 

Otte af de ni vandløb, der krydses med styret underboring (jf. afsnit 9.5), indgår i vandområdeplanen for Jylland og Fyn. 

De otte vandløbs miljømål og tilstandsvurdering i henhold til MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027 frem-

går af nedenstående  

Tabel 9-4 Miljømål for vandløb der krydses ved underboring. Miljømål i henhold til MiljøGIS for høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. Vandløbstypologi og DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms 
beliggende vandløb/vandløbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Miljømål: Samlet økologisk 

tilstand 

Miljømål: Ke-

misk tilstand  

Udpegning: Naturlig, kunstig 

eller stærkt modificeret 

Kongeåen (RW3) (o10533) God God Naturlig 

Kongeåen (RW3) (o8993) God God Naturlig 

Tved Å / Hjortvad Å (RW2) 

(o8989_x) 

God God Naturlig 

Tved Å / Hjortvad Å (RW3) 

(o10531) 

God God Naturlig 

Svanekær Rende (RW2) 

(o1481_b) 

Godt økologisk potentiale God Kunstig 

Ribe Å (RW3) (o10530_b) God God Naturlig 

Ribe Å (RW3) (o8988) God God Naturlig 

Brede Å (RW3) (rib_1.10.02669) God God Naturlig 

Uden navn (Tilløb Brede Å - 

rib_1.10.02669) (RW2) 

(rib_1.10.02670) 

God God Naturlig 

Brede Å (RW3) (o3189_x) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Grønå (RW3) (08978_a) God God Naturlig 

Lillestrøm (RW2) (o2977) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Vidå (RW3) (b_00070) God God Naturlig 

Vidå (RW3) (b_00071) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Vidå (RW3) (o3188) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

 og  



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  108/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

Tabel 9-5 Tilstandsvurdering for vandløb der krydses ved underboring. Tilstandsvurdering i henhold til høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms beliggende vandløb/vand-
løbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Tilstand: 

Samlet 

økologisk 

tilstand 

Tilstand: 

Bentiske in-

vertebrater 

Tilstand: 

Fisk 

Tilstand: 

Makrofytter 

Tilstand: 

Fytobenthos 

Tilstand: 

Nationalt 

specifikke 

stoffer 

Tilstand: 

Kemisk 

tilstand 

Kongeåen 

(o10533) 

God God Høj God Ukendt Ukendt Ukendt 

Kongeåen 

(o8993) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Tved Å / Hjort-

vad Å (o8989_x) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Tved Å (o10531) God Høj God Høj God Ukendt Ukendt 

Svanekær Rende 

(o1481_b) 

Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Ribe Å 

(o10530_b) 

Moderat Høj Høj Høj Moderat Ukendt Ukendt 

Ribe Å (o8988) Moderat Moderat Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Brede Å 

(rib_1.10.02669) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Uden navn (Til-

løb Brede Å) 

(rib_1.10.02670) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Brede Å 

(o3189_x) 

Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Grønå 

(08978_a) 

Moderat Høj Moderat Ukendt Moderat Ukendt Ukendt 

Lillestrøm 

(o2977) 

Ringe øko-

logisk po-

tentiale 

Ringe økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Vidå (b_00070) Moderat Moderat Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Vidå (b_00071) Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 
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Tabel 9-5 Tilstandsvurdering for vandløb der krydses ved underboring. Tilstandsvurdering i henhold til høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms beliggende vandløb/vand-
løbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Tilstand: 

Samlet 

økologisk 

tilstand 

Tilstand: 

Bentiske in-

vertebrater 

Tilstand: 

Fisk 

Tilstand: 

Makrofytter 

Tilstand: 

Fytobenthos 

Tilstand: 

Nationalt 

specifikke 

stoffer 

Tilstand: 

Kemisk 

tilstand 

Vidå (o3188) Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt 

. Det niende vandløb, som ikke indgår i vandområdeplanerne, er et unavngivet § 3 beskyttet vandløb umiddelbart nord 

for Tved Å/Hjortvad Å. Vandløb, der ligger nedstrøms for en underboringslokalitet, er angivet under det underborede 

vandløb i  

Tabel 9-4 Miljømål for vandløb der krydses ved underboring. Miljømål i henhold til MiljøGIS for høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. Vandløbstypologi og DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms 
beliggende vandløb/vandløbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Miljømål: Samlet økologisk 

tilstand 

Miljømål: Ke-

misk tilstand  

Udpegning: Naturlig, kunstig 

eller stærkt modificeret 

Kongeåen (RW3) (o10533) God God Naturlig 

Kongeåen (RW3) (o8993) God God Naturlig 

Tved Å / Hjortvad Å (RW2) 

(o8989_x) 

God God Naturlig 

Tved Å / Hjortvad Å (RW3) 

(o10531) 

God God Naturlig 

Svanekær Rende (RW2) 

(o1481_b) 

Godt økologisk potentiale God Kunstig 

Ribe Å (RW3) (o10530_b) God God Naturlig 

Ribe Å (RW3) (o8988) God God Naturlig 

Brede Å (RW3) (rib_1.10.02669) God God Naturlig 

Uden navn (Tilløb Brede Å - 

rib_1.10.02669) (RW2) 

(rib_1.10.02670) 

God God Naturlig 

Brede Å (RW3) (o3189_x) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Grønå (RW3) (08978_a) God God Naturlig 

Lillestrøm (RW2) (o2977) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Vidå (RW3) (b_00070) God God Naturlig 

Vidå (RW3) (b_00071) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 
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Tabel 9-4 Miljømål for vandløb der krydses ved underboring. Miljømål i henhold til MiljøGIS for høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. Vandløbstypologi og DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms 
beliggende vandløb/vandløbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Miljømål: Samlet økologisk 

tilstand 

Miljømål: Ke-

misk tilstand  

Udpegning: Naturlig, kunstig 

eller stærkt modificeret 

Vidå (RW3) (o3188) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

 og  

Tabel 9-5 Tilstandsvurdering for vandløb der krydses ved underboring. Tilstandsvurdering i henhold til høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms beliggende vandløb/vand-
løbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Tilstand: 

Samlet 

økologisk 

tilstand 

Tilstand: 

Bentiske in-

vertebrater 

Tilstand: 

Fisk 

Tilstand: 

Makrofytter 

Tilstand: 

Fytobenthos 

Tilstand: 

Nationalt 

specifikke 

stoffer 

Tilstand: 

Kemisk 

tilstand 

Kongeåen 

(o10533) 

God God Høj God Ukendt Ukendt Ukendt 

Kongeåen 

(o8993) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Tved Å / Hjort-

vad Å (o8989_x) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Tved Å (o10531) God Høj God Høj God Ukendt Ukendt 

Svanekær Rende 

(o1481_b) 

Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Ribe Å 

(o10530_b) 

Moderat Høj Høj Høj Moderat Ukendt Ukendt 

Ribe Å (o8988) Moderat Moderat Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Brede Å 

(rib_1.10.02669) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Uden navn (Til-

løb Brede Å) 

(rib_1.10.02670) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Brede Å 

(o3189_x) 

Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Grønå 

(08978_a) 

Moderat Høj Moderat Ukendt Moderat Ukendt Ukendt 
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Tabel 9-5 Tilstandsvurdering for vandløb der krydses ved underboring. Tilstandsvurdering i henhold til høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms beliggende vandløb/vand-
løbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Tilstand: 

Samlet 

økologisk 

tilstand 

Tilstand: 

Bentiske in-

vertebrater 

Tilstand: 

Fisk 

Tilstand: 

Makrofytter 

Tilstand: 

Fytobenthos 

Tilstand: 

Nationalt 

specifikke 

stoffer 

Tilstand: 

Kemisk 

tilstand 

Lillestrøm 

(o2977) 

Ringe øko-

logisk po-

tentiale 

Ringe økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Vidå (b_00070) Moderat Moderat Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Vidå (b_00071) Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Vidå (o3188) Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt 

 i kursiv. 

Vandløbstypologien er angivet i  

Tabel 9-4 Miljømål for vandløb der krydses ved underboring. Miljømål i henhold til MiljøGIS for høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. Vandløbstypologi og DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms 
beliggende vandløb/vandløbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Miljømål: Samlet økologisk 

tilstand 

Miljømål: Ke-

misk tilstand  

Udpegning: Naturlig, kunstig 

eller stærkt modificeret 

Kongeåen (RW3) (o10533) God God Naturlig 

Kongeåen (RW3) (o8993) God God Naturlig 

Tved Å / Hjortvad Å (RW2) 

(o8989_x) 

God God Naturlig 

Tved Å / Hjortvad Å (RW3) 

(o10531) 

God God Naturlig 

Svanekær Rende (RW2) 

(o1481_b) 

Godt økologisk potentiale God Kunstig 

Ribe Å (RW3) (o10530_b) God God Naturlig 

Ribe Å (RW3) (o8988) God God Naturlig 

Brede Å (RW3) (rib_1.10.02669) God God Naturlig 

Uden navn (Tilløb Brede Å - 

rib_1.10.02669) (RW2) 

(rib_1.10.02670) 

God God Naturlig 
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Tabel 9-4 Miljømål for vandløb der krydses ved underboring. Miljømål i henhold til MiljøGIS for høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. Vandløbstypologi og DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms 
beliggende vandløb/vandløbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Miljømål: Samlet økologisk 

tilstand 

Miljømål: Ke-

misk tilstand  

Udpegning: Naturlig, kunstig 

eller stærkt modificeret 

Brede Å (RW3) (o3189_x) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Grønå (RW3) (08978_a) God God Naturlig 

Lillestrøm (RW2) (o2977) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Vidå (RW3) (b_00070) God God Naturlig 

Vidå (RW3) (b_00071) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Vidå (RW3) (o3188) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

. De underborede vandløb er af størrelsen mellem (RW2) til store (RW3). En RW2 typologi har et opland på 10 - 100 km2 

og en bredde på 2 - 10 m. En RW3 typologi har et opland på mere end 100 km2 og en bredde på over 10 m. 

Projektet må ikke give anledning til forringelse af tilstanden for berørte vandforekomster, eller til at vandforekomster-

nes målsætninger ikke kan opnås. Projektet må heller ikke give anledning til at tilstanden forringes i nedstrøms liggende 

vandforekomster, eller til at de nedstrøms liggende vandforekomsters målsætninger ikke kan opnås 

Tabel 9-4 Miljømål for vandløb der krydses ved underboring. Miljømål i henhold til MiljøGIS for høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. Vandløbstypologi og DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms 
beliggende vandløb/vandløbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Miljømål: Samlet økologisk 

tilstand 

Miljømål: Ke-

misk tilstand  

Udpegning: Naturlig, kunstig 

eller stærkt modificeret 

Kongeåen (RW3) (o10533) God God Naturlig 

Kongeåen (RW3) (o8993) God God Naturlig 

Tved Å / Hjortvad Å (RW2) 

(o8989_x) 

God God Naturlig 

Tved Å / Hjortvad Å (RW3) 

(o10531) 

God God Naturlig 

Svanekær Rende (RW2) 

(o1481_b) 

Godt økologisk potentiale God Kunstig 

Ribe Å (RW3) (o10530_b) God God Naturlig 

Ribe Å (RW3) (o8988) God God Naturlig 

Brede Å (RW3) (rib_1.10.02669) God God Naturlig 

Uden navn (Tilløb Brede Å - 

rib_1.10.02669) (RW2) 

(rib_1.10.02670) 

God God Naturlig 

Brede Å (RW3) (o3189_x) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 
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Tabel 9-4 Miljømål for vandløb der krydses ved underboring. Miljømål i henhold til MiljøGIS for høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. Vandløbstypologi og DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms 
beliggende vandløb/vandløbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Miljømål: Samlet økologisk 

tilstand 

Miljømål: Ke-

misk tilstand  

Udpegning: Naturlig, kunstig 

eller stærkt modificeret 

Grønå (RW3) (08978_a) God God Naturlig 

Lillestrøm (RW2) (o2977) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Vidå (RW3) (b_00070) God God Naturlig 

Vidå (RW3) (b_00071) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Vidå (RW3) (o3188) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

 

 

Tabel 9-5 Tilstandsvurdering for vandløb der krydses ved underboring. Tilstandsvurdering i henhold til høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms beliggende vandløb/vand-
løbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Tilstand: 

Samlet 

økologisk 

tilstand 

Tilstand: 

Bentiske in-

vertebrater 

Tilstand: 

Fisk 

Tilstand: 

Makrofytter 

Tilstand: 

Fytobenthos 

Tilstand: 

Nationalt 

specifikke 

stoffer 

Tilstand: 

Kemisk 

tilstand 

Kongeåen 

(o10533) 

God God Høj God Ukendt Ukendt Ukendt 

Kongeåen 

(o8993) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Tved Å / Hjort-

vad Å (o8989_x) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Tved Å (o10531) God Høj God Høj God Ukendt Ukendt 

Svanekær Rende 

(o1481_b) 

Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Ribe Å 

(o10530_b) 

Moderat Høj Høj Høj Moderat Ukendt Ukendt 

Ribe Å (o8988) Moderat Moderat Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Brede Å 

(rib_1.10.02669) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Uden navn (Til-

løb Brede Å) 

(rib_1.10.02670) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 
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Tabel 9-5 Tilstandsvurdering for vandløb der krydses ved underboring. Tilstandsvurdering i henhold til høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms beliggende vandløb/vand-
løbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Tilstand: 

Samlet 

økologisk 

tilstand 

Tilstand: 

Bentiske in-

vertebrater 

Tilstand: 

Fisk 

Tilstand: 

Makrofytter 

Tilstand: 

Fytobenthos 

Tilstand: 

Nationalt 

specifikke 

stoffer 

Tilstand: 

Kemisk 

tilstand 

Brede Å 

(o3189_x) 

Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Grønå 

(08978_a) 

Moderat Høj Moderat Ukendt Moderat Ukendt Ukendt 

Lillestrøm 

(o2977) 

Ringe øko-

logisk po-

tentiale 

Ringe økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Vidå (b_00070) Moderat Moderat Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Vidå (b_00071) Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Vidå (o3188) Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt 

 

Der er ikke kortlagt søer i forhold til vandområdeplanerne indenfor projektområdet jf. (Miljøstyrelsen, 2022). Den nær-

meste tilstandsvurderede og målsatte sø er en sø i god økologisk og kemisk tilstand ved Klåbygård. Søen ligger 890 m 

vest for mast 62. 

Master er generelt placeret mindst 25 m fra § 3 beskyttede vandløb. 7 master er placeret nærmere end 25 m fra § 3 

beskyttede vandløb. Det ene af disse vandløb er rørlagt på strækningen, hvor masten skal placeres. En enkelt mast er 

endvidere placeret nærmere end 25 m fra et beskyttet vandhul. Tabel 9-6 angiver de 8 master og afstanden til det be-

skyttede vandløb/vandhul, samt om der forventes at skulle fjernes grundvand fra fundamentsudgravningen ved etable-

ring af mastefundamentet.  

Ved udgravning til pælefundamenter kræves et areal på ca. 5,5 x 5,5 meter, inkl. 3 meters buffer til udgravningen. Ved 

mast 76 som er placeret tæt på et målsat vandløb anvendes en let spunsvæg for at spare et par meter i udgravningen 

og mindske vandtilsivning.  
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Tabel 9-6 Master placeret nærmere end 25 m fra et § 3 beskyttet vandløb og forventet me-
tode til tørholdelse af udgravning. 

Mastenum-

mer 

Vandløb (type) Afstand til vandløb (m) Forventet tørholdelses metode 

63 Uden navn (rør-

lagt) 

12  Ingen 

76 Kirkeby Bæk (af-

vandingsgrøft) 

13 Lænsepumpning 

89 Holbæk 15 Ingen 

125 Vollum Bæk (af-

vandingsgrøft) 

15 Sugespidser/pumpeboring 

128 Uden navn 

(grøft) 

18 Sugespidser/pumpeboring 

129 - 20 m til vandhul Sugespidser/pumpeboring 

148 Uden navn 

(grøft) 

12 Sugespidser/pumpeboring 

168 Solderup-Nørre-

kær Grøft 

15 Lænsepumpning 

 

I forbindelse med anlæg af 400 kV forbindelsen skal et antal krydsende 60 kV-luftledningsforbindelser fjernes. Tabel 9-7 

viser de strækninger, hvor master skal fjernes. På strækningerne er der 4 stålmaster med betonfundamenter og 4 træ-

master uden betonfundament. Betonfundamenterne ligger med afstande fra 1 til 16 m fra et beskyttet vandløb, mens 

træmaster er opstillet med afstande fra 2-7 m fra et beskyttet vandløb. 

 

Tabel 9-7 Oversigt over krydsende 60 kV strækningsanlæg 

 

Ved mastenumre  

(i forhold til 400 kV) 

 

Kommune 

 

Stednavn 

Mastetype og an-

tal 

Master ved vandløb og (afstand 

til § 3 vandløb) 

M13-M14 Esbjerg 
Bramming, nord-

øst 
7 stål             9x2 træ 

1 stål (16 m) 

1 træ (4 m) 

M52-M64 Esbjerg Ribe Syd, parallel 56 stål 1 stål (13 m) 

M54-M55 Esbjerg 
Ribe Syd/ kryds-

ning øst-vest 
4 stål 2 stål (3 m, 1 m) 

M89-M90 Tønder 
Holbæk ved Gejl-

bjerg 
12x2 træ 3 træ (7 m, 2 m, 4 m) 

M173- kabelovergang Tønder 
Tidsholm ved Rør-

kær 
4x2 træ ingen 
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9.3.3 Miljøvurdering 

9.3.3.1 Påvirkning i anlægsfasen 

Master og kabelovergange skal placeres tørt og så vidt muligt i en afstand på cirka 25 m til vandløb og søer af hensyn til 

anlæggets tekniske installationer og adgangen til anlægget under og efter etableringen. Eventuelle sænkninger af over-

fladenært grundvand i forbindelse med tørholdelse af udgravninger til mastefundamenter er kortvarige, og da vand 

bortledes til nedsivning fra terræn (jf. afsnit 9.2.3.1), vurderes der ikke at være en kvantitativ påvirkning af nærliggende 

vandløb eller søer.   

Syv master placeres dog tættere på vandløb og en mast tættere på et vandhul end 25 m jf. Tabel 9-6. Ved seks af disse 

master forventes det, at vand skal bortledes fra fundamentsudgravningen i anlægsfasen. Ved alle mastelokaliteter kan 

vand fra udgravningen bortledes til terræn på landbrugsjord og efter aftale med lodsejer som beskrevet i afsnit 9.2.3.1, 

således at der ikke er risiko for, at det bortledte vand strømmer overfladisk af til overfladerecipienten. 

Risikoen for påvirkning af vandløb og søer som følge af utilsigtede udledninger fra anlægsarbejdet omkring masterne 

vurderes derfor at kunne udelukkes.  

Anlægsarbejdet indenfor 25 m af vandløbet sker desuden, når vandløb skal krydses i forbindelse med trådtrækning, og 

krydsning af vandløb skal altid meddeles konkret krydsningstilladelse efter vandløbsloven, samt dispensation til even-

tuel påvirkning af § 3 vandløb. Særlige vilkår for krydsning af vandløb håndteres i krydsningstilladelsen fra den lokale 

vandløbsmyndighed.  

Nedtagning af eksisterende 60 kV luftledningsanlæg svarer i miljøpåvirkning til opførelsen af det nye luftledningsanlæg, 

dog er processen i omvendt rækkefølge. Der er ikke placeret 60 kV master i områder med målsat overfladevand, og det 

vurderes at nedtagningen kan ske uden væsentlig påvirkning af overfladevand. I forbindelse med eventuel tørholdelse 

ved opgravning af mastefundamenter vil grundvand og overfladevand blive udledt til terræn som beskrevet i afsnit 

9.2.3.1.  

Under anlæg af kabler i åben grav kan der vise sig behov for kortvarigt at tørholde den 1,5 m dybe kabelgrav, imens ka-

belanlægget etableres. Varigheden af den tørholdte periode kan maksimalt svare til anlægstiden for to kabellængder 

svarende til en delstrækning på 2.400 m som er anslået til at være op til cirka 10 dage.   

Vand fra tørholdelse af kabelgrave vil som for grundvand blive bortledt lokalt til terræn på landbrugsarealer efter aftale 

med lodsejer. Det sikres inden bortledning, at vand bortledes eventuelt ved hjælp af slange til et punkt i terrænet, hvor 

der ikke er risiko for, at det løber overfladisk af til nærliggende overfladevandforekomster. Bortledningen kan eventuelt 

foretages med sprinkler, der ved behov kan sikre en bedre nedsivning ved at sprede det udledte vand over et større 

areal.  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at redegøre nærmere for eventuelle vandmængder eller for de præ-

cise udledningspunkter i terrænet. Vandmængder vil afhænge af den aktuelle grundvandsstand (vådt år/tørt år og års-

tid for anlægsarbejdet)), tilstedeværelse og tykkelse af permeable lag og af de konkrete nedbørsforhold på anlægstids-

punktet, samt eventuelt af drændybden på den pågældende matrikel. Tilsvarende kan det præcise udledningspunkt 

ikke afgøres før der er større kendskab til de lokale forhold på baggrund af geotekniske undersøgelser, samt af konkret 

information fra og aftaler med områdets lodsejere. 

I områder med risiko for okker vil der være et ekstra fokus på, at der ikke er risiko for okkerforurening af overfladevand-

områder (se afsnit 9.4). Nødvendige tiltag så som filtrering af okkerholdigt vand indføres for at sikre, at der ikke fore-

kommer okkerforurening af vandløb. Da vand udledes til terræn, vurderes det, at tørholdelse af kabelgrav ikke udgør en 

væsentlig påvirkning af overfladevand. 
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Skulle der mod forventning på et senere tidspunkt vise sig behov for udledning af bortledt vand direkte til en grøft eller 

vandløb, fx som følge af unormalt våde vejrforhold, kan dette kun ske efter tilladelse fra den relevante kommune og 

efter en VVM-screening i henhold til LBK nr. 4 af 03-01-2023 bilag 2 pkt. 13 a. En tilladelse kan kun opnås såfremt det 

kan dokumenteres, at udledningen hverken vil have en negativ påvirkning af det vandløb der udledes til eller ned-

strømsliggende vandområder, herunder at vandområders tilstand eller målsætning ikke påvirkes negativt.  

I forbindelse med nedtagning af 60 kV master, som er placeret tæt på beskyttede vandløb (jf. Tabel 9-7) vil det blive 

vurderet om det vil være en miljømæssig bedre løsning af lade dele af betonfundamenterne forblive i jorden, og kun 

fjerne beton sokler ned til 1 m under terræn. Beslutningen kan først foretages når tidspunktet på året og de specifikke 

hydrologiske forhold på tidspunktet er kendt. Den relevante kommune og lodsejer vil blive inddraget i beslutningen. 

Træmaster forventes under alle omstændigheder at kunne fjernes helt, da de ikke er funderet på et pladefundament af 

beton. Såfremt det besluttes at fjerne fundamenter helt, vil eventuelt vand fra udgravningen bortledes som beskrevet 

oven for, således at bortledt vand ikke løber af til vandrecipient. 

9.3.3.2 Påvirkning i driftsfasen 

Under driften passerer luftledningen vandløb og søer uden at berøre vandet. Kabelgraven vil være genopfyldt og terræ-

net reetableret. Der vil derfor ikke være nogen påvirkning af overfladevand i driftsfasen fra ledningsanlæg eller kabel-

grav. 

9.3.4 Afværgeforanstaltninger 

Vand der bortledes fra mastefundamentsudgravninger eller fra kabelgrave udledes på nærliggende landbrugsjord efter 

aftale med lodsejer. Det sikres inden bortledning, at vand bortledes, eventuelt ved hjælp af slange, til et punkt i terræ-

net, hvor der ikke er risiko for, at det løber overfladisk af til nærliggende overfladevandforekomster. 
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9.4 Fokusområde 3: Risiko for okkerforurening ved tørholdelse i anlægsfasen 

I Vest – og Sydjylland er der udpeget en række lavbundsområder, hvor risikoen for okkerforurening er vurderet jf. Figur 

9-5. 

Okker dannes ved iltning af jernholdige forbindelser (typisk pyrit) i jord og grundvand. Okker kommer blandt andet fra 

marker, hvor man har sænket vandstanden ved at uddybe vandløb eller grøfter. Herefter iltes jernholdige jordlag og 

okkeren skylles med drænvandet ud i vandløbet fra dræn og grøfter, eller det kan sive ud direkte fra marken, jævnt for-

delt langs åen. Okker kan også dannes ved iltning af reduceret jernholdigt grundvand.  

I forbindelse med iltning af reduceret grundvand som en del af vandbehandlingen på danske vandværker er der kend-

skab til, at arsen i grundvandet kan udfældes sammen med okkeren, hvorved det fjernes fra drikkevandet. Problemstil-

lingen er undersøgt i et studie udført af GEUS for By- og Landskabsstyrelsen i 2009 (By- og Landskabsstyrelsen, 2009). 

Heri konkluderes at problemet er koncentreret til Sjælland og Lolland-Falster, Fyn og Østjylland. Samtidigt dokumente-

res at arsen især findes i grundvand fra dybe reducerede magasiner. Arsenkortlægningen viste endvidere, at arsenkon-

centrationer i grundvand i Vest- og Sydjylland var under grænseværdien for drikkevand.  

Det grundvand, der skal håndteres i det konkrete projekt, stammer alt sammen fra helt overfladenære, iltede magasi-

ner i det vestlige Sønderjylland, og det vurderes at kunne udelukkes, at der kan optræde arsenkoncentrationer over 

drikkevandskriteriet i såvel det bortledte grundvand som i eventuel okker dannet i forbindelse med bortledning af 

grundvand. Dette gælder tilsvarende for den okkerslam, der skal håndteres i forbindelse med projektets midlertidige 

eller permanente anlæg til fjernelse af okker. 

9.4.1 Metode 

Vurdering af okker er foretaget på baggrund af informationer fra Esbjerg og Tønder kommuner, samt oplysninger om 

okker er hentet hos Danmarks Miljøportal (Danmarks Arealinformation: 

 Områder med risiko for okker (Danmarks Miljøportal, 2020)  

9.4.1.1 Manglende viden 

Tilstedeværelse af okker afhænger helt af lokale forhold. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan optræde okker i 

grundvand, på steder hvor der skal bortledes højtstående grundvand fra mastefundamentsudgravninger eller kabel-

grave. Entreprenøren skal derfor til en hver tid kunne håndtere okker som beskrevet neden for. 

9.4.2 Miljøstatus 

På Figur 9-5 er områder og deres potentielle risiko for okkerforurening langs linjeføringen i Vest- og Sydjylland vist. Figu-

ren viser risikoen for okkerudledning til vandløb eller vådområder, som kan skyldes okker fra iltning af jernholdige jord-

lag som skylles ud i vandløbene eller iltning af oppumpet grundvand.  

I Tabel 9-8 er en oversigt over anlæg, der etableres i lavbundsområder, hvor der vurderes at være en henholdsvis stor, 

middel eller lille risiko for okker i forbindelse med håndtering af grundvand.  

Af tabellen fremgår, at 11 master etableres i områder med stor risiko for okker og at der for disse master forventes at 

være behov for mere omfattende behov for grundvandssænkning ved brug af f.eks. sugespidsanlæg eller pumpeborin-

ger.  

Fire master placeres i områder med middel risiko for okker, og af disse forventes, at der ved én mast er behov for mere 

omfattende grundvandssænkning, mens grundvand ved de øvrige tre master forventes at kunne håndteres ved 
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lænsning. Herudover etableres 3 kabelstrækninger på henholdsvis 750 m (Kongeå), 1350 m og 600 m (Ribe) i områder 

med middel risiko for okker. 

Endeligt viser tabellen at 10 master etableres i områder med lille risiko for okker, og af disse forventes, at der ved seks 

master er mere omfattende behov for midlertidig grundvandssænkning, mens midlertidig grundvandssænkning ved de 

øvrige fire master kan foregå ved lænsning. Der etableres 140 m kabel ved Brede Å i et område med en lille risiko for 

okker. 

 

Tabel 9-8 Tabellen viser master og kabelstrækninger, som etableres i lavbundsområder med henholdsvis stor, 
middel eller lille risiko for okker samt hvilken type tørholdelse der forventes udført. 

Område Stor risiko Middel risiko Lille risiko 

Sneum Å   2 (lænsning) 

Ilsted Å  17-18 (lænsning)  

Sønder Bøel Mark  25 (sugespids/boring)  

Kongeå ådal  750 m kabel og underbo-

ring 

 

Jedsted Mark  44 (lænsning)  

Ribe  1350 m + 600 m kabel  

Birkelev Nørremark   79 (lænsning) 

Birkelev Søndermark 88 (sugespids/boring)   

Renbæk   93-94 (lænsning) 

Snabe 98 (sugespids/boring)   

Nørringe Bæk 110 (sugespids/boring)   

Drengsted Øster-

mark 

116-122 (sugespids/boring)   

Brede Å   140 m kabel og underboring 

Brede Å tilløb   134 (sugespids/boring) 

Langeng   139-140 (sugespids/boring) 

Vennemose 160 (sugespids/boring)   

Gest Kog   1320 m kabel og underbo-

ring 

Gest Kog-grænsen   175-177 (sugespids/boring) 
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Der skal etableres to kabelovergangsstationer henholdsvis syd for Ribe og nordøst for Bredebro. Kabelovergangsstatio-

nen syd for Ribe placeres i et område, hvor der ikke forventes at være behov for grundvandssænkning og uden for om-

råder med risiko for okker. Kabelovergangsstationen ved Bredebro placeres i et område, hvor der forventes at være 

behov for en midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen, men uden for områder med risiko for okker (se Tabel 9-9). 

 

Tabel 9-9 Tabellen viser risikoen for okker ved kabelovergangsstationer 

Station Okkerrisiko 

Lustrup (Ribe) Ingen 

Svanstrup (Bredebro) Ingen 
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Figur 9-5  Vurderet risiko for okkerudledning langs linjeføringen (Danmarks Miljøportal, 2020a). Kabellagte stræknin-
ger er angivet med blå streg, samt cirkel ved start- og slutpunkt. 
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9.4.3 Miljøvurdering 

9.4.3.1 Påvirkning i anlægsfasen 

I forbindelse med udgravning til mastefundamenter og kabelgrav kan der være behov for midlertidigt at sænke det ter-

rænnære grundvand for at tørholde udgravninger. I forbindelse med disse midlertidige sænkninger kan der i teorien i 

visse områder med jernholdige jordlag ske en iltning af jordlagenes jernforbindelser med okkerdannelse og øget risiko 

for okkerudvaskning til følge. Det er ikke muligt på forhånd at udpege, hvor der kan opstå problemer med okker, i det 

vand der bortledes i forbindelse med den midlertidige tørholdelse af udgravninger.  

Vand der bortledes fra fundamentsudgravninger og kabelgrav vil blive udledt til nedsivning fra terræn på landbrugsjord. 

Dette gælder også for eventuelt okkerholdigt vand. Da okker består af jernoxider og i visse tilfælde en vis mængde ler-

mineraler vurderes udledning på landbrugsjord ikke at have nogen påvirkning af miljøet.  

På sårbare lokaliteter, som eksempelvis naturområder eller områder med nærliggende vandløb, vil Energinet stille krav 

til entreprenøren om, at okker skal fjernes ved iltning, udfældning og/eller filtrering inden bortledning. Den præcise 

metode afhænger af den valgte entreprenør.  Processen sker typisk i mobile anlæg, der flytter med anlægstoget. 

Energinets anlægsarbejder og den dertil tilknyttede tørholdelse påvirker det mest overfladenære grundvand. Dette 

grundvand er i forvejen udsat for variationer i grundvandsstanden hen over året og mellem tørre og våde år. Variatio-

ner i grundvandsstanden kan være på op til 2 - 3m. Ledningsanlæggene er desuden hovedsageligt placeret på drænede 

landbrugsarealer, hvilket betyder, at grundvandsstanden på arealerne er permanent styret af den aktuelle drændybde. 

Det betyder, at de sænkninger, der foretages i forbindelse med projektet, giver påvirkninger, der ligger inden for den 

naturlige variation i det terrænnære grundvandsspejl. I tørre perioder, hvor grundvandsstanden er meget lav, vurderes 

der ikke at være behov for grundvandssænkninger, da der kun arbejdes helt tæt på terræn og til ca. 2,5 mut. Det bort-

ledte vand reinfiltreres lokalt til samme magasin, som det blev fjernet fra, hvorfor eventuelle små sænkninger opvejes 

af samtidig reinfiltration. Påvirkningen i grundvandsspejlet er derfor meget lille og inden for den naturlige variation. Det 

vurderes derfor også, at anlægsarbejderne ikke påvirker jordlagene med ændringer som følge af iltning, da anlægsar-

bejdet sker inden for den zone, der allerede er påvirket af den naturlige variation i grundvandsstanden og dermed den 

naturlige iltning af jordlagene. 

9.4.3.2 Påvirkning i driftsfasen 

Der sker ingen permanente grundvandssænkninger fra ledningsanlæg eller kabelanlægget og okkerudvaskning fra disse 

anlæg vurderes derfor at kunne udelukkes i driftsfasen.  

Det er vurderet, at anlægsarbejdet ikke påvirker de berørte områder med iltning af jordlag ud over den iltning, der sker 

som følge af naturlige udsving i grundvandsstanden. Det vurderes derfor, at grundvandssænkninger i anlægsfasen ikke 

vil give anledning til påvirkninger i driftsfasen. 

9.4.4 Afværgeforanstaltninger 

Der stilles krav til entreprenørerne om, at okker efter behov skal kunne fjernes ved iltning, udfældning og/eller filtrering 

inden bortledning. Den præcise metode afhænger af den valgte entreprenør.  Processen sker typisk i mobile anlæg, der 

flytter med anlægstoget. 

Der er herudover ikke behov for afværgeforanstaltninger, idet oppumpet vand vil blive udledt på terræn uden risiko for 

udledning til recipienter. 
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9.5 Fokusområde 4: Risiko for udslip af boremudder ved styret underboring. 

Metoden styret underboring anvendes hvor etablering af kabelanlæg i åben grav er uhensigtsmæssigt, fx ved krydsning 

af veje, vandløb, jernbaner og sårbare naturområder, eller beskyttede stendiger. Under boreprocessen tilføres borevæ-

ske, der stabiliserer borehullet (fylder det ud), så jorden ikke falder sammen omkring hullet og borevæsken transporte-

rer samtidigt det udborede materiale ud af boringen. Borevæske nedsætter desuden friktionen mellem det beskyttel-

sesrør, som kablet installeres i, og jord. Når borevæsken indeholder udboret sediment, betegnes den boremudder. Ri-

siko for udslip af boremudder ved styret underboring som anlægsmetode er udpeget som fokusområde, fordi det ikke 

kan udelukkes, at der under anlægsarbejdet er risiko for udsivning af boremudder til overfladen gennem sprækker eller 

svaghedszoner i de overlejrende jordlag, et såkaldt blow-out eller som spild af boremudder på den midlertidige arbejds-

plads.  

9.5.1 Baggrund 

Underboring foretages, når man ønsker at lægge kabler forbi et areal, hvor man ikke ønsker at grave. Beslutningen om, 

at der skal foretages en underboring, bygger på en kombination af blandt andet tekniske, tidsmæssige, økonomiske, 

logistiske, geotekniske og miljømæssige årsager. Det er således en samlet projektvurdering, at en underboring på en 

lokalitet er den mest hensigtsmæssige løsning til at passere en konkret strækning med et kabelanlæg. 

Underboring af kabler sker ved, at der fra den ene side bores under det, der ønskes krydset, til den modsatte side. Ved 

tilbageføring af borehovedet trækkes et plastforingsrør med til hvert kabel. I forbindelse med kabeludtrækningen træk-

kes kablet igennem foringsrøret. Foringsrøret fyldes efterfølgende med bentonit af hensyn til varmeafledning fra kab-

lerne. Et typisk foringsrør har en ydre diameter på 25 cm. Underboringer af kabler udføres som en række parallelle un-

derboringer afhængigt af det antal ledere som forbindelsen skal føre frem. 400 kV forbindelsen mellem Endrup og 

grænsen underbores f.eks. som 12 parallelle underboringer, mens 150 kV forbindelser typisk underbores som 6 paral-

lelle underboringer.  

Underboring ved vandløb holdes minimum 3 meter under såvel den regulativmæssige som den faktiske vandløbsbund. 

Normalt ligger underboringerne betydeligt dybere. Dybden afhænger mange forhold herunder af de geologiske og to-

pografiske forhold og af bredden på det område, man ønsker at underbore.  

I forbindelse med underboringen 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 % ad-

ditiver til borevæsken til at styre dens egenskaber så som viskositet, smøringsevne eller pH-regulering.  

Hvilke konkrete additiver, der vil blive anvendt, afhænger af entreprenørens egne erfaringer og valg, og de kendes der-

for ikke, før der er fundet en entreprenør til opgaven, hvilket for enkelte af underboringerne først vil ske efter denne 

miljøkonsekvensvurdering er gennemført. Energinet vil dog stille krav til entreprenøren om, at de additiver, der benyt-

tes i borevæsken ved underboringer, er omfattet af Energinets liste over additiver som er accepteret af myndighederne 

eller er dokumenteret uskadelige for jord, grundvand og overfladevand.  

Til brug for denne liste har Energinet bedt DHI om at foretage en vurdering af 35 forskellige stoffer, der benyttes i for-

skellige projekter. DHI har både foretaget vurderinger af bentonitprodukter, af forskellige additiver og af betonkemika-

lier. DHI har vurderet, om anvendelse af et givent produkt risikerer at forurene overfladevand, grundvand og jord (DHI, 

2021a) og (DHI, 2021b).   

DHI har taget kontakt til de enkelte leverandører af kemikalierne med henblik på at få så detaljerede sammensætnings-

oplysninger som muligt for de enkelte produkter. For de kemiske produkter, som indeholder organiske stoffer, er leve-

randørerne specifikt blevet anmodet om at bekræfte/afkræfte, om der er konserveringsmidler i produkterne. 
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Derudover er leverandørerne af de uorganiske produkter blevet anmodet om at fremsende analyser (især for tungme-

taller) af deres produkter samt analyser fra udvaskningstest. DHI har indgået en fortrolighedsaftale med de forskellige 

producenter, der betragter indhold og sammensætning af de forskellige produkter som forretningshemmeligheder. DHI 

har på den baggrund fået den nødvendige viden til at foretage de nødvendige vurderinger. Miljøstyrelsen har som myn-

dighed også adgang til disse informationer, mens Energinet ikke har mulighed for selv at foretage vurderinger af fortro-

lige indholdsstoffer i de benyttede produkter. 

DHI’s vurderinger er foretaget efter generelle principper, så de kan anvendes for alle Energinets projekter. Der er desu-

den både foretaget vurderinger i forhold til mulig kontakt med overfladevand og til jord/grundvand. 

DHI har foretaget en farlighedsscreening af samtlige stoffer i produkterne i overensstemmelse med den metode, som 

blev anvendt i Hjorth et al. (Hjorth, 2016). Her bliver stofferne inddelt i følgende grupper: 

• Prioriterede stoffer I 

• Prioriterede mobile stoffer la (undergruppe til ovenstående gruppe) 

• Gruppe li ikke prioriterede stoffer 

• Uorganiske stoffer 

Der er udført en risikovurdering af prioriterede stoffer og vurdering af uorganiske stoffer. 

I forbindelse med underboringerne i dette projekt, vil der kun blive anvendt stoffer på Energinets liste, som kan accep-

teres af myndighederne, og som er dokumenteret uskadelige for jord, grundvand og overfladevand.  

Mængden af boremudder, der forbliver i jorden omkring underboringen, efter underboringen er udført, afhænger af 

jordbundsforholdene, og varierer derfor fra underboring til underboring. 

9.5.2 Blow-out 

Under udførelsen af styrede underboringer vil der altid være en risiko for blow-outs. Et blow-out er en utilsigtet hæn-

delse, der søges forhindret og afhjulpet gennem grundig planlægning og omhyggelig overvågning.  

Et blow-out kan defineres som en udsivning af boremudder til terræn, som ud over at kunne observeres, er karakterise-

ret af et pludseligt tab af tryk eller en tydelig reduktion af boremudder returflow, som entreprenøren kan reagere på. Et 

blow-out sker, når lokale jordbundsforhold gør, at bordmudderet bryder igennem jordlagene og siver ud på overfladen. 

Der gennemføres forundersøgelser forud for en underboring for at kunne planlægge underboringen (geologi, metode, 

dybde, grej, eventuelle additiver osv.). Blow-out forebygges ved, at forundersøgelserne af jordbundsforholdene afdæk-

ker kvaliteten af jordbunden, hvorved der kan tages højde for eventuelle svage jordlag ved gennemførsel af underborin-

gen, f.eks. ved at øge dybden eller ændre på boremudderets sammensætning.  

Ved et blow-out stoppes underboringen så snart boreføreren registrerer trykfald i boringen, stærkt reduceret returflow, 

eller for boringer på land, hvis en mand i terrænet observerer, at jorden hæver sig, hvilket indikerer et forestående 

blow-out, eller ser et udslip af boremudder på jorden, eller i vandet. 

Den konkrete mængde boremudder, der siver ud til terrænet, vil variere, men baseret på tidligere tilfælde af blow-outs, 

er de påvirkede områder typisk fra < 1 m2 og op til 25 m2. Der er eksempler på blowouts op til omkring 800 m². Det to-

tale volumen, der kan sive ud, kan variere mellem få liter til op til 20 m3. Store blowouts kan ske, hvor der er vanskelige 

geologiske forhold og store terrænforskelle. De styrede underboringer i projektet Endrup-Grænsen foretages i meget 

flade områder, som dermed giver en reduceret risiko for blow-outs, og det vurderes at størrelsen på et blow-out kan 

være op til 5 m3. 
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Det er vigtigt, at noterer sig, at den boremudder, der måtte sive ud på overfladen ved et blowout, består af en borevæ-

ske og af den mere finkornede del af det lokale sediment, som boringen foregår i. Grovere fraktioner af det sediment 

inklusive eventuelle klumper af ler, der indgår i boremudderen tilbageholdes og frasorteres i formationen på vej op gen-

nem jordlagene mod overfladen. Forholdet mellem borevæske og sediment varierer og kendes ikke, men vurderes at 

være i størrelsesordenen 1:10 – 1:5. Det betyder, at der ved et blowout på fx 5 m3 siver ca. 0,5 - 1 m3 bentonit ud og 4 - 

4,5 m3 lokalt sediment fra undergrunden. 

Ved blow-outs vil størstedelen af boremudderen blive fjernet med pumpe og skrabere fra jordoverfladen og vegetatio-

nen, resten vil forsvinde fra vegetationen ved den næste regn. Vegetationen tager ikke skade af at blive dækket af bor-

remudder, da det fine materiale hurtigt vaskes af (Griffin, 2015). Nogle gange vil man fortsætte med boringen i samme 

boringshul, og suge boremudder væk kontinuert med en slamsuger, mens man i andre tilfælde vil lave et nyt borings-

hul. Tilgangen vil bero på en konkret vurdering, som laves på stedet i samråd med Energinets tilsynsførende og eventu-

elt under inddragelse af de relevante myndigheder.  

Ved et blow-out i vand vil opførslen af boremudderen afhænge af vandføringen/strømhastigheden. Bentonitten består 

af lermineraler og opfører sig på samme måde, som den ler der transporteres i vandløbets normale materialetransport. 

Ved høj vandføring (typisk i større type 2 og 3 vandløb (2-10 m og > 10 m bredde vandløb)) bringes al bentonit i suspen-

sion, så snart det kommer ud i vandløbet, hvorefter det føres med strømmen og i områder af vandløbet med stillevand 

bundfældes bentonitten. Ved lav vandføring (typisk i mindre type 1 vandløb (< 2 m bredde)) kommer bentonitten ikke 

eller kun i mindre grad i suspension.  

9.5.3 Beredskab og beredskabsplaner 

Inden igangsættelse af anlægsarbejde udarbejdes som en standard for Energinets projekter en beredskabsplan. Bered-

skabsplanen beskriver blandt andet det specifikke beredskab, der skal være for underboringer, som ud over krav om 

overvågning af tryk og visuel inspektion i terrænet, mens underboringen gennemføres, specificerer forholdsregler ved 

et eventuelt blow-out.  

Tiltag til begrænsning og oprensning af spild med boremudder i tilfælde af blow-out vil således være omfattet af entre-

prenørens beredskabsplan, som er et krav fra Energinet, når der skal udføres styrede underboringer. Beredskabsplaner i 

forbindelse med underboringer udarbejdes af Energinet og Energinets entreprenør i fællesskab. Planerne beskriver, 

hvordan en underboring skal gennemføres, hvordan risikoen for blow-outs mindskes, og hvordan der skal handles i for-

bindelse med et eventuelt blow-out. Beredskabsplanerne er målrettet de konkrete lokale forhold på lokaliteten. Den 

lokale kommune får beredskabsplanen til granskning. 

De grundlæggende elementer i beredskabsplanen er: 

Overvågning 

Hvis blow-out forekommer: 

1. Stop pumpe og stop med at bore 

2. Notificer kommunens beredskab/miljøvagt ved blow-out i vandløb kontakt 112 

3. Kontakt Energinet (beredskab, tilsyn og projektledelse)  

4. Inddæm blow-out og afvent beredskab/gå i gang, hvis det er aftalt 

5. Afvent kommunens miljøvagt og følg instrukser vedr. oprensning 

6. Tjek for dræn som kan transportere boremudder nedstrøms 

7. Informer lodsejere 

8. Oprens 
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Med et effektivt beredskab opdages et blow-out med det samme, så boringen kan stoppes og boremudderet suges op, 

når det kommer ud på overfladen. Det estimeres at over 90 % af det boremudder, der kommer ud på overfladen, kan 

fjernes igen. Selve oprensningen sker i samarbejde med kommunen og fortsætter efter kommunens anvisninger til den 

ønskede tilstand er opnået.  

Beredskabsplanen vil indeholde retningslinjer for overvågning, varsling af myndigheder og for inddæmning og opsam-

ling af bentonit med slamsuger, manuelt, pumper og/eller gravemaskine, for opbevaring og udlæg af køreplader, spu-

ling af området efterfølgende eller udlæg af spærringer i et vanddækket område og oppumpning af spild. Eventuelt spu-

les der med vand samtidigt med at der suges materiale op for at få mest muligt fjernet. Den opsugede boremudder kø-

res til boremudderbassinerne ved indgangs- eller udgangshullerne. Herudover vil beredskabsplanen beskrive hvilke me-

toder, der skal benyttes ved de enkelte underboringer for at fjerne boremudder fra eventuelle blowouts i forskellige 

naturtyper, da lokale forhold og naturtypen har indvirkning på metoden. I forbindelse med beredskabsplanlægningen 

foretages der også en vurdering og afvejning af de potentielle negative effekter ved eksempelvis på forhånd at etablere 

en beredskabsvej til et vandløb. Ofte vælges det at sikre sig, at der er hurtig adgang til eksempelvis køreplader, som kan 

lægges ud med kort varsel, så en kørevej kan etableres. 

For generelt at reducere den potentielle påvirkning af vandmiljøet, smådyr og fisk ved et blow-out, vil der ske konstant 

overvågning af vandløbet i forbindelse med udførelse af den styrede underboring, så et evt. blow-out af bentonit pga. 

uventede geologiske forhold kan afværges eller bremses med det samme. Ved underboring af vandløb vil der være kon-

stant visuel inspektion med direkte radiokontakt til boreformanden. Da bentonit er tungt, vil det ved lav vandføring i 

vandløbet lægge sig på vandløbsbunden ved et eventuelt blow-out. Ved høj vandføring farves vandet hvidt af den ben-

tonit, der kommer i suspension og føres med strømmen sammen med vandløbets eksisterende materialetransport. Ler-

mineraler (både naturligt forekommende og fra bentonit) føres med strømmen indtil strømhastigheden er lav nok til at 

lermineralerne kan sedimentere.  

Det skal sikres, at det er muligt at inspicere hele den potentielt berørte vandløbsbund, og ved større vandløb vil det be-

tyde, at overvågning sker fra begge vandløbsbrinker. Muligheden for at inspicere et vandløbs bund afhænger af vandlø-

bets klarhed. I større vandløb og ved høj vandføring er den naturlige materialetransport og turbiditet så stor, at bunden 

ikke kan ses. Her vil et blowout observeres ved, at vandet farves hvidt. Hvis der sker et blow-out, kan boringen stoppes 

hurtigt og trykket tages af, hvorved udslippet af boremudder stopper. Spredning af et potentielt blow-out kan begræn-

ses ved at sætte spuns på tværs af mindre vandløb eller ved at dæmme op med big-bags med sten eller sand på tværs 

bunden af større vandløb med lav vandføring (se Figur 9-6). I vandløb med høj vandføring vil al den udsivende bentonit 

suspenderes og føres med strømmen. 

 

 

Figur 9-6 I forbindelse med Energinets projekt, Horns Rev 3, hvor et kabelanlæg blev nedgravet i 2015, skete der et 
blow-out ved en bæk (vandløbstype 1). Her blev der anvendt bigbags med sand til inddæmning. 
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9.5.3.1 Beredskabsplan 

Elementerne i en beredskabsplan afhænger af de lokale forhold, tidspunktet på året og de geologiske og tekniske udfor-

dringer, der er indgået i planlægningen.  Eksempler på elementer i en beredskabsplan kan ses i Tabel 9-10. 

Tabel 9-10 Eksempel på elementer i en beredskabsplan for underboringer. Beredskabsplanen for 
en konkret lokalitet vil afspejle de lokale forhold og hensyn. 

Beredskabsplanelement Kommentar 

Planen skal indeholde navne på koordinerende 

ansvarlige personer, der kan igangsætte og 

træffe beslutninger med meget kort varsel om 

igangsætning af akutte tiltag efter aftale med 

kommunen. 

Navne hos både entreprenør, eventuelle un-

derentreprenører, Energinet og relevante myn-

digheder angives. 

Inden boringen påbegyndes angives de ad-

gangsveje, der skal anvendes i forhold til blow-

outs, således at naturområder og vandløb lider 

mindst mulig overlast. 

Der sikres adgang til de underborede arealer 

og vandløb eventuelt ved udlægning af køre-

plader, hvor forholdene og årstiden kræver 

dette. 

Det skal være muligt at rykke hurtigt ud langs 

hele underboringen, så nødvendige tiltag kan 

iværksættes uden ophold.  

I sårbare naturområder kan det være mere 

hensigtsmæssigt at vente med at etablere ad-

gangsveje og i stedet sikre sig, at eksempelvis 

køreplader hurtigt kan lægges ud, såfremt der 

sker et blowout. 

Akut bemanding på slamsugere. 2-3 sæt med 

fører, der kan rykke ud ved alarm fra borehol-

dets observatører.  

Antal slamsugere tilpasses lokaliteten. 

Gravemaskine, der kan nedsætte vandspær-

rende plader eller big bags i selve vandløbet 

med meget kort varsel (½-1 time). 

Udstyr tilpasses lokaliteten. 

Overvågning. Overvågning af hele den underborede stræk-

ning er helt central. Målet er at opdage et 

blow-out, når det sker, så boringen kan stop-

pes og afhjælpning påbegyndes. Observatører 

er i kontakt med boreoperatøren, så boring kan 

stoppes med det samme. Overvågningen udfø-

res af flere personer og afhænger af områdets 

og boringens kompleksitet. Erfaringer fra tidli-

gere boringer i samme område indgår selvføl-

gelig i planlægning af overvågningen. Ved un-

derboring af et vandløb intensiveres overvåg-

ningen med observatører på begge sider af de 

bredere vandløb.  

Ved Suså-underboringen blev der brugt en un-

dervandsdrone til observation af vandløbsbun-

den. 
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Tabel 9-10 Eksempel på elementer i en beredskabsplan for underboringer. Beredskabsplanen for 
en konkret lokalitet vil afspejle de lokale forhold og hensyn. 

Beredskabsplanelement Kommentar 

Boringen stoppes ved blow-out 

 

Konstateres der et blow-out, stoppes boringen 

ved kontakt til operatøren, hvorved trykket på 

borevæsken falder og blow-out’et stopper.  

Kontakt til kommune eller miljøvagt ved blow-

outs. 

Myndighederne kontaktes om hændelsen som 

aftalt i forbindelse med udarbejdelse af bered-

skabsplanen. 

På landjord: 

Planlagt inddæmnings- og opsamlingsmetode 

iværksættes. Hvis boringen fortsætter, vil fjer-

nelse af boremudder fortsætte, så længe det 

siver ud 

Beredskabsplanen vil indeholde en beskrivelse 

af opsamlingsmetode. Hvis blow-out stedet 

ikke afpropper sig selv, fortsætter man med at 

opsuge boremudder, så det ikke spreder sig. 

Kommunens instrukser følges. 

I vandløb: 

Afhængigt af vandløbets størrelse og vandfø-

ring nedsættes spærring omkring udslippet (fx 

jernplader eller big bags). 

Beredskabsplanen vil indeholde en beskrivelse 

af opsamlingsmetode ved lav vandstand og ved 

høj vandstand. 

Kommunens instrukser følges. 

Plan for bortfragtning af det oprensede materi-

ale fra blow outs og oplysninger om efterføl-

gende oplagring eller bortskaffelse. 

Det aftales med kommunen, hvordan oversky-

dende boremudder skal håndteres.  

 

9.5.4 Metode 

Udslip af boremudder er en utilsigtet hændelse. Ovenfor er anført, hvordan Energinet håndterer brugen af boremudder 

og de benyttede tilsætningsstoffer, samt hvordan et udslip fra en underboring håndteres. 

Vurderingen af påvirkningen er baseret på disse beskrivelser og på den efterhånden store erfaring, der er til stede fra 

mange års udførelse af underboringer af varierende længde og dybde under overfladen.  

Såfremt et blow-out vil kunne medføre, at et eller flere at de økologiske kvalitetselementer for vandløb; smådyr, fisk, 

planter eller bentiske alger falder en tilstandsklasse, vurderes der at være en forringelse af vandområdernes tilstand, 

også selvom det ikke vil medføre, at hele vandområdet falder en klasse. Nedstrøms liggende recipienter vil også blive 

vurderet, hvis de har kvalitetselementer med en ringere tilstand end vanforekomsten på underboringsstedet. 

9.5.4.1 Manglende viden 

I forbindelse med styrede underboringer (HDD) benyttes borevæske, som kan komme i kontakt med overfladevand ved 

et blow-out. Borevæsken består af vand tilsat bentonit, og i det omfang der er behov for det af små mængder hjælpe-

stoffer (additiver). Borevæskens sammensætning kendes ikke på nuværende tidspunkt, da den afhænger af de valgte 

boreentreprenørers valg og erfaringer, og da boreentreprenørerne ikke kendes på nuværende tidspunkt. De vurderin-

ger, der er udført i miljøkonsekvensrapporten, er udført på baggrund af de risikovurderinger som DHI har udført for 

Energinet (DHI, 2021a) og (DHI, 2021b). Risikovurderingerne er udført for 35 kendte produkter, som er benyttet i 
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Energinets forskellige projekter. Såfremt en entreprenør ønsker at benytte et borevæskeprodukt, der ikke indgår i DHIs 

vurderinger, vil Energinet bede entreprenøren om at fremskaffe en risikovurdering for produktet, før det tages i brug. 

Brugen af et nyt produkt vil blive betragtet som en ændring af projektet, der skal vurderes efter miljøvurderingslovens 

bilag 2 punkt 13 a, før det afgøres om produktet kan benyttes.  

Det kan desuden ikke udelukkes, at de 35 risikovurderede produkter i mindre omfang kan blive videreudviklet og opti-

meret af producenterne. Der er ikke kendskab til, at dette er foregået i forbindelse med borevæskeprodukter, men op-

timeringsprocesser er kendt fra andre brancher som fx emballage, malingsprodukter eller rengøringsmidler. Produktud-

vikling betyder normalt at produkter får en mindre miljøpåvirkning, og det antages, at dette også gælder for en even-

tuel videreudvikling af produkter benyttet til underboringer. Derfor vil eventuel mindre ændringer af borevæskeproduk-

ter være dækket af de vurderinger, der er udført i DHIs risikovurderinger og i denne miljøkonsekvensrapport. 

9.5.5 Miljøstatus 

Ni vandløb indenfor projektområdet til højspændingsforbindelsen krydses med kabelanlæg anlagt ved styret underbo-

ring.  

De vandløb, som underbores, er vist på kortbilag 2 

• Kort 2: Kongeå 

• Kort 3: Unavngivet vandløb v. Sorgsig mark nord for Ribe, Tved Å/Hjortvad Å, Svanekær Rende og Ribe Å  

• Kort 7: Brede Å og et unavngivet vandløb syd for Brede Å 

• Kort 9: Grøn Å og Lillestrøm   

 

Der er redegjort nærmere for disse vandløb i afsnit 9.3. Otte af vandløbene er målsat i vandområdeplanen for Jylland og 

Fyn jf. afsnit 9.3.2 og  

Tabel 9-4 Miljømål for vandløb der krydses ved underboring. Miljømål i henhold til MiljøGIS for høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. Vandløbstypologi og DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms 
beliggende vandløb/vandløbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Miljømål: Samlet økologisk 

tilstand 

Miljømål: Ke-

misk tilstand  

Udpegning: Naturlig, kunstig 

eller stærkt modificeret 

Kongeåen (RW3) (o10533) God God Naturlig 

Kongeåen (RW3) (o8993) God God Naturlig 

Tved Å / Hjortvad Å (RW2) 

(o8989_x) 

God God Naturlig 

Tved Å / Hjortvad Å (RW3) 

(o10531) 

God God Naturlig 

Svanekær Rende (RW2) 

(o1481_b) 

Godt økologisk potentiale God Kunstig 

Ribe Å (RW3) (o10530_b) God God Naturlig 

Ribe Å (RW3) (o8988) God God Naturlig 

Brede Å (RW3) (rib_1.10.02669) God God Naturlig 
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Tabel 9-4 Miljømål for vandløb der krydses ved underboring. Miljømål i henhold til MiljøGIS for høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. Vandløbstypologi og DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms 
beliggende vandløb/vandløbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Miljømål: Samlet økologisk 

tilstand 

Miljømål: Ke-

misk tilstand  

Udpegning: Naturlig, kunstig 

eller stærkt modificeret 

Uden navn (Tilløb Brede Å - 

rib_1.10.02669) (RW2) 

(rib_1.10.02670) 

God God Naturlig 

Brede Å (RW3) (o3189_x) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Grønå (RW3) (08978_a) God God Naturlig 

Lillestrøm (RW2) (o2977) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Vidå (RW3) (b_00070) God God Naturlig 

Vidå (RW3) (b_00071) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

Vidå (RW3) (o3188) Godt økologisk potentiale God Stærkt modificeret 

. Af dette afsnit fremgår det også, jf.  

Tabel 9-5 Tilstandsvurdering for vandløb der krydses ved underboring. Tilstandsvurdering i henhold til høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms beliggende vandløb/vand-
løbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Tilstand: 

Samlet 

økologisk 

tilstand 

Tilstand: 

Bentiske in-

vertebrater 

Tilstand: 

Fisk 

Tilstand: 

Makrofytter 

Tilstand: 

Fytobenthos 

Tilstand: 

Nationalt 

specifikke 

stoffer 

Tilstand: 

Kemisk 

tilstand 

Kongeåen 

(o10533) 

God God Høj God Ukendt Ukendt Ukendt 

Kongeåen 

(o8993) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Tved Å / Hjort-

vad Å (o8989_x) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Tved Å (o10531) God Høj God Høj God Ukendt Ukendt 

Svanekær Rende 

(o1481_b) 

Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Ribe Å 

(o10530_b) 

Moderat Høj Høj Høj Moderat Ukendt Ukendt 

Ribe Å (o8988) Moderat Moderat Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Brede Å 

(rib_1.10.02669) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 
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Tabel 9-5 Tilstandsvurdering for vandløb der krydses ved underboring. Tilstandsvurdering i henhold til høring af vand-
områdeplaner 2021-2027. DK Vandområde ID er angivet i kolonne 1. Nedstrøms beliggende vandløb/vand-
løbsstrækninger er angivet med kursiv under det vandløb, der underbores. 

Vandløb Tilstand: 

Samlet 

økologisk 

tilstand 

Tilstand: 

Bentiske in-

vertebrater 

Tilstand: 

Fisk 

Tilstand: 

Makrofytter 

Tilstand: 

Fytobenthos 

Tilstand: 

Nationalt 

specifikke 

stoffer 

Tilstand: 

Kemisk 

tilstand 

Uden navn (Til-

løb Brede Å) 

(rib_1.10.02670) 

God God Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Brede Å 

(o3189_x) 

Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Grønå 

(08978_a) 

Moderat Høj Moderat Ukendt Moderat Ukendt Ukendt 

Lillestrøm 

(o2977) 

Ringe øko-

logisk po-

tentiale 

Ringe økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Vidå (b_00070) Moderat Moderat Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Vidå (b_00071) Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Vidå (o3188) Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Godt øko-

logisk po-

tentiale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Godt økolo-

gisk potenti-

ale 

Ukendt Ukendt 

, at den kemiske tilstand og tilstanden for nationalt specifikke stoffer er ukendt for alle otte vandløb. Tilstanden for mål-

satte vandløb eller vandløbsstrækninger nedstrøms underboringerne fremgår ligeledes af Tabel 9-4 og Tabel 9-5.  

9.5.6 Påvirkning anlægsfase 

Påvirkningen i anlægsfasen retter sig dels mod forhold på underboringens arbejdspladser og dels mod risikoen for 

uheld, som kan være udslip af boremudder til overfladen. Miljøpåvirkningen retter sig derfor mod lokal påvirkning af 

vandløb eller andre overfladevandforekomster. 

Risikoen for at eventuel utilsigtet spild af boremudder på terræn skal flyde til vandløb forhindres i forbindelse med ind-

retning og placering af arbejdspladsen (se Projektbeskrivelsen Bilag 1). Ved længere, mere komplicerede underboringer 

påbegyndes underboringerne med en større afstand til vandløbet, mens der i korte og ukomplicerede underboringer 

accepteres at afstanden til vandløbet er mindre. Såfremt der på en konkret arbejdsplads er risiko for at boremudder på 

grund af terrænets hældning kan strømme mod et vandløb – fx i forbindelse med større regnskyl – etableres der en bar-

riere langs arbejdspladsens kant oven for terrænhældningen. Barrieren kan eksempelvis etableres som en jordvold, 

men andre typer effektive barrierer kan også benyttes. Det vil desuden fremgå af entreprenørens beredskabsplan, 

hvordan entreprenøren løbende renholder på og omkring arbejdspladsen. 
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9.5.6.1 Blow-out 

Ved gennemførsel af styret underboring er der risiko for, at der sker blow-out. En nærmere beskrivelse af blow-out fin-

des i ovenfor i afsnittene 9.5.1 - 9.5.3.  

Risikoen for et blow-out kan ikke beregnes. Risikoen afhænger af de helt lokale forhold på lokaliteten og er derfor svær 

at forudse fuldstændigt. Der gøres imidlertid et stort forarbejde, når underboringen planlægges for at vælge den præ-

cise metode, det rigtige grej, typen af boremudder og eventuelle additiver og det præcise forløb af selve underborin-

gen, men også for bl.a. at undgå et uønsket blow-out.  

Ved et blow-out i et vandløb vil bentonitten og additiverne fra boremudderet komme i kontakt med vandmiljøet. Hvis 

boremudder siver ud i bunden af vandløbet, kan der være en lokal påvirkning fra de stoffer, der findes i den benyttede 

borevæskeblanding, og der kan være en fysisk påvirkning fra det boremudder, der typisk lægger sig på bunden eller 

bringes i suspension af det strømmende vand og sedimenterer nedstrøms sammen med naturligt forekommende lermi-

neraler i vandløbet. 

Nedenfor vurderes henholdsvis den potentielle kemiske og den potentielle fysiske påvirkning ved et blow-out. 

9.5.6.1.1 Potentiel kemisk påvirkning af vandløb ved blow-out 

DHI har foretaget en supplerende vurdering af Energinets liste over additiver som er accepteret af myndighederne og 

dokumenteret uskadelige for jord, grundvand og overfladevand i forhold til den mulige påvirkning af organismer (DHI, 

2021b). 

Boremudderet vil ved en underboring udelukkende komme i kontakt med jord og grundvand. Påvirkningen af grund-

vand er beskrevet og vurderet i afsnit 9.2. Kun ved uheld i form af et blow-out kan overfladevand samt dyre- og planteli-

vet på overfladen blive eksponeret. Påvirkningen fra et eventuelt blow-out til jordoverfladen er beskrevet og vurderet i 

afsnit 8.2.3.2. 

Påvirkning af vandlevende organismer og kemisk tilstand 

I langt de fleste underboringer benyttes der kun bentonit i borevæsken. I særlige tilfælde i underboringer med udfor-

dringer kan der tilsættes additiver i små mængder for at tilpasse borevæskens egenskaber til forholdene. Beregnede 

stofkoncentrationer i borevæskens vandfase er af DHI  (DHI, 2021a) og (DHI, 2021b) sammenlignet med den koncentra-

tion, hvor der ikke forventes uacceptable effekter på de vandlevende organismer. I det omfang, der er værdier for 

dette, er vandkvalitetskriteriet anvendt, ellers er PNEC (Predicted No Effect Concentration) anvendt for de enkelte stof-

fer.  

Hvis koncentrationen er under vandkvalitetskravværdien/PNEC konkluderes det, at der ikke forventes effekter på de 

vandlevende organismer ved et blow-out – medens effekter på de vandlevende organismer helt lokalt ikke kan udeluk-

kes, hvis koncentrationen er over. I vandløb med høj vandføring vil det boremudder, der siver ud i vandløbet øjeblikke-

ligt blive bragt i suspension. Derved sker der en fortynding i løbet af de første minutter, der betyder, at vandkvalitetskri-

terier/PNEC aldrig overskrides.  

Som beskrevet vil overfladevand under normale omstændigheder ikke blive eksponeret for boremudderet ved under-

boringen. Så det vil kun være under uheld – det vil sige et blow-out – at overfladevandet vil kunne blive eksponeret til 

boremudderet. Eksponeringen er kortvarig, dvs. få minutter, da flowet af borevæske øjeblikkeligt stoppes, hvis et blow-

out konstateres. 

Både vandkvalitetskravene og PNEC-værdierne er udtryk for det samme, nemlig at hvis koncentrationen af stoffet i 

overfladevandet er under vandkvalitetskravet/PNEC, så forventes ingen uacceptable effekter på de vandlevende 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  133/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

organismer i overfladevandet. Videre er de generelt bestemt ved anvendelse af samme metoder. Vandkvalitets-

krav/PNEC-værdier fastsættes på baggrund af laboratorie test, hvor der testes for ved hvilke stofkoncentrationer, der 

kan registreres effekter på testorganismerne. Test udføres generelt som minimum på tre forskellige niveauer af vandle-

vende organismer (ofte alger, krebsdyr/invertebrater og fisk) for at dække et passende antal forskellige typer af vandle-

vende organismer. Resultaterne fra tests med de mest følsomme organismer anvendes sammen med en såkaldt usik-

kerhedsfaktor, der kan variere fra 5-1000 – i afhængighed af hvor mange og gode testdata, der er tilgængelige for stof-

fet. Derfor vil et vandkvalitetskrav/PNEC-værdi altid være væsentligt lavere end de koncentrationer, hvor der er regi-

streret effekter på de vandlevende organismer. 

Det skal her fremhæves, at der typisk er to typer af vandkvalitetskrav/PNEC nemlig et generelt kvalitetskrav og maksi-

mumskoncentrationen. Ofte, men ikke altid, er maksimumskoncentrationen en faktor 10 højere end det generelle kvali-

tetskrav.  

Hvis der sker uheld i form af et blow-out i vandløb med lav vandføring, vil der hurtigt blive iværksat aktioner, hvor til-

førslen af borevæske ophører, og det boremudder, der i givet fald er sluppet ud til overfladevand i videst muligt omfang 

fjernes. Derfor vil en eventuel frigivelse af boremudder til overfladevand generelt være kortvarig, hvorfor det kan være 

relevant alene at forholde sig til maksimumskoncentrationen. Tilsvarende vil tilførslen af borevæske ved uheld i form af 

et blow-out i vandløb med høj vandføring også blive afbrudt, således at udsivningen af boremudder hører op. Som be-

skrevet oven for sker det i løbet af få minutter, hvorfor det også her er relevant alene at forholde sig til maksimumskon-

centrationen.  

I risikovurderingen er koncentrationen i boremudderets vandfase beregnet på samme måde som for overfladevand, og 

herefter sammenlignet med vandkvalitetskravværdien/PNEC. Hvis koncentrationen er under vandkvalitetskravvær-

dien/PNEC konkluderes det, at der ikke forventes effekter på de vandlevende organismer ved et blow-out – medens 

effekter på de vandlevende organismer ikke kan udelukkes, hvis koncentrationen er over. 

Generelt vil der vil ikke være kontakt med overfladevand i forbindelse med underboringen og kun ved uheld (blow-out) 

under overfladevand, fx et vandløb, vil der kunne forekomme kontakt med overfladevand, hvorved boremudder vil 

kunne sive ud i overfladevandet.   

I vandløb med høj vandføring vil udsivende boremudder øjeblikkeligt blive suspenderet i vandet, og der vil samtidigt ske 

en øjeblikkelig fortynding, der betyder, at koncentrationerne aldrig kommer over, hverken maksimumskoncentrationen 

eller de generelle kvalitetskrav. Dermed vil der ikke være en kemisk påvirkning af vandløb med høj vandføring. Af 

samme årsag vil der heller ikke være en kemisk påvirkning nedstrøms af hverken vandløb, søer eller kystvande, da for-

tyndingen kontinuerligt vil fortsætte ned gennem vandløbet. Dette gælder for et eventuelt blow-out til vandløbene 

Kongeåen, Tved Å/Hjortvad Å, Ribe Å, Brede Å og Grønå, hvor der selv ved medianminimumsvandføring efter ganske få 

minutter vil ske en fortynding, der betyder, at der ikke vil ske overskridelser af hverken maksimumskoncentrationen 

eller de generelle kvalitetskrav.  

I vandløb med lav vandføring inklusive vandløb, hvor der ikke foreligger vandføringsdata, vil opførslen af boremudder 

fra et blow-out til vandløbet afhænge af den aktuelle vandføring i vandløbet. Boremudder vil enten helt eller delvist 

blive bragt i suspension, som beskrevet oven for, eller ved lave vandføringer blive liggende på vandløbsbunden. Vandfø-

ringen i de tre vandløb, hvor der ikke foreligger vandføringsdate (Svanekær Rende, Tilløb Brede Å (rib_1.10.02670) og 

Lillestrøm), jf. Tabel 9-11, kan ikke på forhånd afgøres, da det afhænger af årstid og de specifikke nedbørsforhold i den 

periode, hvor underboringen gennemføres. De tre vandløb er dog alle type 2 vandløb, hvor der må forventes en vandfø-

ring, der betyder, at boremudder ved et blowout generelt fortyndes i løbet af kort tid. Hvis vandføringen bringer udsivet 

boremudder helt eller delvist i suspension, vil der som ovenfor beskrevet efter ganske få minutter ske en fortynding af 

det suspenderede boremudder, der betyder, at der ikke vil ske overskridelser af hverken maksimumskoncentrationen 

eller de generelle kvalitetskrav. Dermed vil der ikke ske overskridelser af hverken maksimumskoncentrationen eller de 
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generelle kvalitetskrav. Den del af boremudderen, der ikke bringes i suspension, men lægger sig på bunden vil blive ind-

dæmmet og søgt hurtigt fjernet ved fx sugning eller gravning som beskrevet i afsnit 9.5.3. Derved vil langt den største 

del af udsivet boremudder blive fjernet, og derfor ikke give anledning til overskridelser af hverken maksimumskoncen-

trationen eller de generelle kvalitetskrav, som der også er redegjort for i DHIs risikovurdering. Ovenstående vurdering af 

den potentielle kemiske påvirkning ved et blow-out gælder for samtlige af de 35 produkter, som er risikovurderet af 

DHI.  

Kvalitetselementerne i nedstrøms beliggende vandforekomster har alle samme eller højere tilstand end vandløb på un-

derboringslokaliteterne. Da fortyndingen imidlertid betyder, at der allerede helt tæt på et eventuelt blow-out ikke er 

overskridelser af maksimumskoncentrationen eller de generelle kvalitetskrav, kan det konkluderes at tilstanden i ned-

strøms liggende vandløb ikke påvirkes eller at målopfyldelsen for disse ikke forhindres. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående redegørelse, at der ved et eventuelt utilsigtet udslip af boremudder til vand-

løb, der underbores, ikke vil kunne ske overskridelser af hverken maksimumskoncentrationen eller de generelle kvali-

tetskrav. Dette er begrundet med at et eventuelt udslip vil være kortvarigt (få minutter) og med begrænset mængde 

(op til 5 m3), og at udsivet boremudder enten går i suspension og fortyndes på få minutter, eller, hvor vandføringsfor-

holdene i mindre vandløb tillader at boremudderen lægger sig på bunden, at boremudderen inddæmmes og fjernes. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående analyse, at projektet ikke vil indebære en direkte eller indirekte påvirkning af 

overfladevandforekomster som følge af en potentiel kemisk påvirkning fra et blow-out, der fører til en forringelse af 

tilstanden, og projektet vil ikke hindre opfyldelse af miljømålene om god økologisk og god kemisk tilstand i overflade-

vand inden 2027 efter lov om vandplanlægning og tilhørende bekendtgørelser.  

9.5.6.1.2 Potentiel fysisk påvirkning ved blow-out 

I vurderingen af mulige påvirkninger tages der udgangspunkt i den potentielle fysiske påvirkning af biotopen i vandløbet 

ved overlejring af boremudder fra et blow-out og en potentiel påvirkning af iltforholdene i vandløbet ved et momentant 

iltforbrug ved omsætning af organisk stof.  

Erfaringsmæssigt er et blow-out kortvarigt (få minutter), fra blow-outet opdages til pumpen slukkes. Det er estimeret at 

der i en worst case situation under de forhold, der opleves i Vest- og Sydjylland (se afsnit 9.5.2) kan slippe op til 5 m3 

boremudder ud.  

En fysisk påvirkning af vandløbet med den mængde boremudder, vil være meget lokal. Den boremudder, der siver ud, 

vil selv ved medianminimumsvandføring meget hurtigt bringes i suspension og føres med strømmen. Påvirkningen vil 

kun medføre en lokal og ubetydelig forringelse af levevilkårene for vandløbets organismer, da hændelsen ligger inden 

for den naturlige variation i vandløbenes materialetransport. Materialetransporten ved større regnhændelser eller i 

perioder med meget høj vandføring vil således være betydeligt større end ved et blowout. Som beskrevet neden for 

sker der ved medianminimumsvandføringen desuden en betydelig fortynding i vandløbene, der meget hurtigt udligner 

påvirkningen. Et blow-out vurderes ikke at kunne påvirke bestandene af undervandsplanter (makrofytter) i vandløbet, 

da en forringelse af vandets klarhed vil være meget kortvarig og i øvrigt ligge inden for vandløbenes naturlige variation i 

klarhed og derfor ikke hindre fortsat vækst efterfølgende, når boremudderen driver nedstrøms og bliver fortyndet i 

vandløbet. 

Gydebanker består af grovere sedimenter af sand og grus og er kendetegnet ved at være aflejret i områder af vandlø-

bene, hvor hældning og strømhastighed betyder, at der ikke kan aflejres mere finkornede sedimenter som silt og ler 

(Nielsen J. o., 2017). Det kan derfor afvises, at boremudder, der består af lermineralet bentonit med et vist indhold af 

finkornet lokalt sediment, vil kunne aflejres i de områder, hvor der dannes gydebanker. 
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Når boremudderen bliver opslæmmet i vandfasen ved et blow-out, kan mudderen i begrænset omfang tilføre en 

mængde organisk stof til vandløbet. Selve bentonitten indeholder ikke organisk stof, så dette vil kun optræde i det om-

fang, gennemboret organisk materiale ikke tilbageholdes i formationen, men slipper ud sammen med bentonitten til 

vandløbet. Omsætning af det organiske materiale vil øge iltforbruget i en kort periode. Iltforbruget i vandet måles som 

BI5. Ifølge vejledende kravværdier fra Fiskevandsdirektivet af vandkemiske- og -fysiske parametre i vandløbsvand 

(Vandplan 2009-2015), er kravværdien for at kunne opretholde god økologisk tilstand i vandløbene, en BI5 på 1,8 mg/l 

eller lavere.  

Til disse vurderinger benyttes et worst-case scenarie, hvor de 5 m3 boremudder slipper ud på så kort tid, som muligt (1 

min) ved medianminimumsvandføringer. Dette er worst-case, da fortyndingen er mindst over en kort tidshorisont ved 

lav vandføring i vandløbene. Ændringen i BI5 ved et blow-out, kan ikke bestemmes præcist, fordi BI5-værdien på bore-

mudder ikke er kendt, men da hovedbestanddelen, bentonit, ikke indeholder organisk materiale, kan det antages at det 

organiske indhold er lavt. Der er benyttet en kunstigt høj BI5 værdi på 8,0 mg/l (højest tilladelige værdier for udledning 

af renset spildevand fra Vandcenter Syd). Det vurderes på baggrund af ovenstående beskrivelse af det mulige indhold af 

organisk materiale, at denne værdi er meget konservativ. Resultaterne ses i Tabel 9-11. 

Medianminimumsvandføringen i Kongeåen er 2,5 m3/s, hvilket giver en fortynding af et blow-out på 5 m3 på 30 gange 

på et minut. Med den fortynding beregnes tilledningen af boremudder med en BI5 på 8,0 mg/l at hæve BI5 med 0,27 

mg/l over det minut. Den værdi vurderes at falde meget hurtigt igen, når mudderet bliver fortyndet endnu mere. Med 

den forøgelse vil øjebliksværdien af BI5 være 1,57 mg/l, stadig under kravværdien 1,8 mg/l. For Tved Å/Hjortvad Å er 

den nuværende BI5 1,3 mg/l og forøgelsen ved et blow-out beregnes til 0,95 mg/l. Med den forøgelse vil øjebliksvær-

dien af BI5 være 2,25 mg/l, hvilket overskrider kravværdien 1,8 mg/l. Allerede efter to minutter ved medianminimums-

vandføring vil indholdet af BI5 være på 1,78 mg/l og dermed under kravværdien på 1,8 mg/l. For Ribe Å er den nuvæ-

rende BI5 1,4 mg/l og forøgelsen ved et blow-out beregnes til 0,19 mg/l. Med den forøgelse vil øjebliksværdien af BI5 

være 1,59 mg/l, stadig under kravværdien 1,8 mg/l. For Brede Å er den nuværende BI5 1,1 mg/l og forøgelsen ved et 

blow-out beregnes til 0,61 mg/l. Med den forøgelse vil øjebliksværdien af BI5 være 1,71 mg/l, stadig under kravværdien 

1,8 mg/l. For Grønå er den nuværende BI5 1 mg/l og forøgelsen ved et blow-out beregnes til 0,35 mg/l. Med den for-

øgelse vil øjebliksværdien af BI5 være 1,35 mg/l, stadig under kravværdien 1,8 mg/l.  

Således vurderes det ikke at et blow-out vil forringe den økologiske tilstand i Kongeåen, Ribe Å, Brede Å og Grønå. BI5-

kravværdien kan overskrides i Tved Å/Hjortvad Å ved et eventuelt blow-out inden for de første to minutter. Herefter 

falder BI5 til under kravværdien som følge af fortynding i vandløbet.   

Mellem Tved Å/Hjortvad Å og Ribe Å krydses også det mindre vandløb, Vandløb i Obbekær Enge. Vandløbet har en ke-

misk målestation med data på BI5. Der er dog ikke en målestation for vandføring, så fortyndingen kan ikke udregnes. 

Vandløb i Obbekær Enge har samlet godt økologisk potentiale. Det vurderes ikke at et blow-out kan påvirke det økologi-

ske potentiale, da den potentielle påvirkning ved et blow-out er begrænset til en meget kort periode. Hvorefter den 

løbende fortynding og beredskabet ved blow-outs vil fjerne påvirkningen meget hurtigt.  

Ved Brede Å underbores der også under et tilløb til Brede Å. Der er hverken vandføringsdata eller BI5-data for tilløbet. 

Tilløbet er målsat og i god økologisk tilstand. Den målsatte strækning er 3,29 km lang fra starten af den målsatte stræk-

ning og ned til udløbet i Brede Å. Underboringen udføres på den nederste strækning 1,3 km opstrøms udløbet i Brede 

Å. Da det er et relativt lille vandløb er den øjeblikkelige påvirkning af et blow-out større og vil vare længere inden det 

fortyndes. Det er dog stadig en kortvarig påvirkning. Da påvirkningen er på den nederste del af strækningen, og kortva-

rig, vurderes det at et blow-out ikke vil påvirke den økologiske tilstand for strækningen.  

Syd for Grønå krydses vandløbet Lillestrøm. Der er hverken vandføringsdata eller BI5-data for Lillestrøm. 

Lillestrøm har samlet moderat økologisk potentiale. Det vurderes ikke at et blow-out kan påvirke det økologiske potenti-

ale, eller Lillestrøms mulighed for at opnå godt økologisk potentiale, da den potentielle påvirkning ved et blow-out er 
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begrænset til en meget kort periode. Hvorefter den løbende fortynding og beredskabet ved blow-outs vil fjerne påvirk-

ningen meget hurtigt. 

 

Tabel 9-11 Vandføring, aktuel økologisk tilstand og BI5 indhold i de 8 vandløb, der krydses af styrede underboringer, 

og som er udpeget i vandområdeplanerne. Samt udregnet fortynding af boremudder og forøgelse af BI5 

ved opslæmning. 

 Medianminimum 

vandføring (m3/s) 

Økologisk 

tilstand 

BI5 

(mg/l) 

Fortynding af bore-

mudder på et minut 

Forøgelse i BI5 

(mg/l) 

BI5 under blow-

out (mg/l) 

Kongeåen 2,5 God 1,3 30 0,27 1,57 

Tved 

Å/Hjortvad 

Å 

0,7 God 1,3 8,4 

(fortynding efter 2 

minutter = 16,8) 

0,95 

(efter 2 minut-

ter = 0,48) 

2,25 

(efter 2 minutter 

= 1,78) 

Vandløb i 

Obbekær 

Enge 

- Godt 

økologisk 

potenti-

ale 

1,7 - - - 

Ribe Å 3,6 Høj 1,4 43,2 0,19 1,59 

Brede Å 1,1 God 1,1 13,2 0,61 1,71 

Uden navn 

(Tilløb 

Brede Å) 

- God - - - - 

Grønå 1,9 Moderat 1 22,8 0,35 1,35 

Lillestrøm - Moderat 

økologisk 

potenti-

ale 

- - - - 

 

Der er i kapitel 12 (Natura 2000 konsekvensvurdering) desuden redegjort for den fysiske påvirkning af et blow-out som 

følge af tilførsel af lerpartikler til henholdsvis Kongeåen (afsnit 12.3.3.1.2), TvedÅ/Hjortvad Å og Ribe Å (inklusive Svane-

kær Rende) (afsnit 12.3.1.1.2), Brede Å (inklusive tilløb) (afsnit 12.3.1.2.2) og Grønå med Lillestrøm og den nedstrøms 

liggende Vidå (afsnit 12.3.1.3.2). I disse afsnit redegøres for påvirkningen i en worst case situation med et blow-out på 5 

m3 i hvert af vandløbene, hvor vandløbene kortvarigt tilføres op til 325 kg bentonit. Bentonit består af 100 % lerpartik-

ler. Der redegøres for, at der er en betydelig sedimenttransport i danske vandløb, som i gennemsnit indeholder 12 mg 

suspenderet stof per liter vand (Thodsen H. , et al., 2019). Der redegøres derudover i afsnittene for, at tilførslen af ler-

partikler ved et blow-out selv ved medianminimumsvandføring i vandløbene kortvarigt vil øge sedimenttransporten i 

vandløbet den pågældende dag, samt at der er en betragtelig naturlig variation i sedimenttransporten i vandløb, da den 

i høj grad er bestemt af nedbør, årstid og afstrømning. Eksempelvis varierede transporten i Brede Å uden bundtransport 

med 500 % fra 2.000 til 10.000 kg per døgn i en periode med lav vandføring på mellem 2 og 4 m3s-1 i foråret 1995. Det 

vurderes på denne baggrund, at de tilførte lermængder fra et eventuel blow-out ligger indenfor den daglige variation i 
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sedimenttransport i de beskrevne vandløbssystemer, hvor brinksammenstyrtninger og lignende sedimentpulser, er na-

turligt forekommende fænomener. Denne vurdering for de enkelte vandløb, der underbores, gælder også for ned-

strøms liggende vandforekomster, der alle netop udsættes for betydeligt større naturlig sedimenttransport, samt de 

samme relativt store variationer i sedimenttransporten. Det vurderes derfor, at den fysiske påvirkning fra et potentielt 

blow-out ligger inden for den naturlige variation i sedimenttransport i såvel de underborede vandløb som til nedstrøms 

liggende vandforekomster, og at den fysiske påvirkning fra et blow-out ikke vil påvirke tilstanden for kvalitetselementer 

eller forhindre målopfyldelsen i de konkrete vandløb eller nedstrøms liggende vandforekomster. 

Vandløb med lav vandføring, hvor bentonit kan blive liggende på vandsøbsbunden, er typisk type 1 vandløb eller smalle 

type 2 vandløb, der nemt kan tilgås med redskaber eller pumpe, som kan fjerne udsivet bentonit. I nærværende projekt 

drejer det sig om et tilløb til Brede Å, der har en bredde på lige over 2 m, samt Lillestrøm, der ligeledes har en bredde 

på lige over 2 m. Mængden af bentonit, der kan sive ud i denne type vandløb, forventes at være lille (<< 5m2), da der er 

tale om korte underboringer, som bruger mindre mængder borevæske. Risikoen for blow-out er også lille, fordi under-

boringerne er korte (jf afsnit 9.5.6). Ved et blow-out til et af disse to vandløb ved lav vandføring, hvor boremudderen 

bliver liggende, vil blow-outlokaliteten blive afspærret fx ved brug af big bags med sand eller grus. Herefter vil bore-

mudderen blive fjernet med pumpe eller skovl. Afspærringen af vandløbet foretages samme dag og vil vare få timer, da 

begge vandløb er nemt tilgængelige fra landbrugsarealer og uden bræmmer af beskyttet natur. Det vurderes, at den 

fysiske påvirkning fra et potentielt blow-out til et af de to små vandløb, i tilfælde hvor boremudder bliver liggende på 

vandløbsbunden, vil være lille og kortvarig og koncentreret til selve blow-outlokaliteten, hvor selve vandløbsbunden 

påvirkes. Tilløbet til Brede Å har god økologisk tilstand for bunddyr, mens alle andre kvalitetselementer er ukendt, mens 

Lillestrøm har ringe økologisk potentiale for bunddyr og ukendt tilstand for de øvrige kvalitetselementer. Da det kun er 

en lille del af vandløbsbunden, der midlertidigt og kortvarigt påvirkes af et blow-out, og da bundfauna hurtigt vil kunne 

rekolonisere den påvirkede vandløbsbund vurderes det, at den fysiske påvirkning fra et blow-out ikke vil påvirke tilstan-

den for kvalitetselementer eller forhindre målopfyldelsen i de to vandløb. Nedstrøms liggende vandforekomster vil ikke 

blive påvirket, da boremudderen fjernes fra lokaliteten. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående analyse, at projektet ikke vil indebære en direkte eller indirekte påvirkning af 

overfladevandforekomster, der fører til en forringelse af tilstanden, og projektet vil ikke hindre opfyldelse af miljømå-

lene om god økologisk og god kemisk tilstand i overfladevand efter lov om vandplanlægning og tilhørende bekendtgø-

relser. Samlet vurderes påvirkningen af overfladevandsforekomsterne ved et blow-out dermed at være ubetydelig.  

Med de foranstaltninger der er indarbejdet i projektet, vurderes det ikke muligt at foretage yderligere tiltag, som helt 

kan udelukke risikoen for at vandløb lokalt kan blive påvirket af et blow-out uheld. Det er vurderet, at den mulige på-

virkning ikke vil være væsentlig, såfremt de forebyggende foranstaltninger gennemføres som beskrevet.  

9.5.7 Påvirkning driftsfase 

Når kablerne er installeret, vil der stå en rest boremudder i boringen, som er i kontakt med den omgivende jord. Der vil 

ikke være risiko for udslip til overfladevand i driftsfasen. Da der stilles krav om, at det boremudder, der benyttes, ikke 

må indeholde miljøskadelige stoffer, kan det udelukkes at hverken grundvand eller overfladevand kan påvirkes negativt 

af den efterladte rest af boremudder. Da boremudderet, når borearbejdet er afsluttet, ikke længere er under tryk, kan 

det udelukkes, at det efterladte boremudder efterfølgende kan brede sig til omgivelserne. 

9.5.8 Samlet vurdering af påvirkning fra blow-outs 

Det vurderes samlet set, at risiko for blow-out er forebygget bedst muligt, og at der ikke vil være behov for at iværk-

sætte supplerende afværgeforanstaltninger ud over de standardforanstaltninger og handlinger, der vil blive iværksat i 
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medfør af beredskabsplanen i samarbejde med brandvæsen og de kommunale miljømyndigheder i tilfælde af et kon-

kret udslip.  

Etablering af kabelanlæg i form af styret underboring af veje og vandløb er sammen med etablering af forbindelsen som 

et kabel prioriteret som et alternativ til et luftledningsanlæg på baggrund af tekniske, økonomiske og miljømæssige år-

sager. Herved forebygges blandt andet miljøpåvirkninger, såsom landskabelige påvirkninger og kollisioner af fugle med 

luftledninger. 

9.5.9 Afværgeforanstaltninger 

Med de foranstaltninger der er indarbejdet i projektet og med afvejning af andre miljøpåvirkninger vurderes det ikke 

muligt at foretage tiltag, som yderligere kan reducere risikoen for at vandløb lokalt kan blive påvirket af et blow-out 

uheld. Det er på denne baggrund vurderet, at den mulige påvirkning ikke vil være væsentlig. 
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9.6 Sammenfatning, vand 

Der vil være behov for tørholdelse af udgravninger til mastefundamenter og kabelgrave i anlægsfasen. Tørholdelse kan 

omfatte tilstrømning af både regnvand og højtstående grundvand. Der er tale om en midlertidig aktivitet, hvor det vand 

som fjernes, bortledes til lokal nedsivning på nærtliggende terræn. Det sikres at bortledning sker til et punkt, hvor van-

det ikke kan løbe overfladisk af til vandløb eller søer. Herved undgås påvirkning af grundvandsmagasinet, samt udled-

ning til vandløb, søer, mv. Ved risiko for okkerforurening af det oppumpede vand, håndteres dette ved en række afvær-

geforanstaltninger, der sikrer udfældning og sedimentation af okker inden bortledning. 

Ved krydsning af vandløb på kabellagte strækninger foretages underboringer. Dette betyder, at påvirkning af vandløbet 

undgås. Længden af underboringerne kan være øget i områder for at undgå intensiv tørholdelse af kabelgraven i lavtlig-

gende områder nær ved vandløbene. Øvrige anlæg og arbejdsarealer placeres i tilstrækkelig afstand fra vandløb til at 

undgå påvirkning af disse. Utilsigtet udsivning af boremudder til et vandløb gennem svaghedszoner i undergrunden sø-

ges forhindret gennem omhyggelig planlægning, og såfremt det skulle ske ved at sikre, at der er forberedt et beredskab, 

der kan afhjælpe situationen. Det er vurderet, at boremudder, der siver op i et vandløb, hverken fysisk eller kemisk vil 

kunne forringe vandløbets tilstand. 

Der er konstateret en risiko for lokal jordforurening ved afvaskning af zink fra master, men på baggrund af udførte ned-

sivningsundersøgelser vurderes der ikke at være risiko for en zinkforurening af grundvand eller overfladevand i denne 

forbindelse. 

Det vurderes samlet set, at projektet ikke vil påvirke hverken grundvand eller overfladevand, og at projektet ikke vil in-

debære en direkte eller indirekte påvirkning af overfladevandforekomster, der fører til en forringelse af tilstanden, og 

projektet vil ikke hindre opfyldelse af miljømålene om god økologisk og god kemisk tilstand i grundvand og overflade-

vand inden 2027 efter lov om vandplanlægning og tilhørende bekendtgørelser. 

 

Tabel 9-12: Påvirkning, vand 

Fokusområde / emne Påvirkning Særlige forhold 

Grundvand 4  

Overfladevand 4  

Okker 4  

Boremudder 4  

   

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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10 Klima 

I forbindelse med energiaftalen af 29. juni 2018, blev det besluttet, at Danmark i overensstemmelse med Paris aftalen vil 

arbejde mod et mål om netto-nuludledning i EU og Danmark, senest i 2050. Med energiaftalen blev det besluttet, at 

Danmarks andel af vedvarende energi skal dække over 70 % af elforbruget i 2030.  

Projektet understøtter derfor energiaftalen af 29. juni 2018 og faciliterer den grønne omstilling af elforbruget. På et 

overordnet plan er projektet derfor medvirkende til at opfylde målet om en netto-nuludledning af drivhusgasser i 2050 

og en andel på 70 % af vedvarende energi i det danske el-transmissionsnet i 2030, fordi udbygningen af el-transmissi-

onsnettet sikrer indpasning og udveksling af de stigende mængder af vedvarende energi i Europa.  

Projektet er derfor en vigtig forudsætning for den grønne omstilling med øget anvendelse af vedvarende energikilder, 

da den vedvarende energi skal kunne transporteres hurtigt og effektivt til de steder, hvor der er behov. Derfor er pro-

jektet på et overordnet plan et centralt bidrag til at reducere CO2-udledningen som følge af udfasningen af fossile 

brændstoffer. Projektet medfører derfor til en positiv effekt for klimaet, som dog er svær at konkretisere, da projektet 

blot er et led i omstillingen. Den positive betydning for klimaet er derfor ikke nærmere beskrevet. 

10.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 2, pkt. 3, samt bilag 7, pkt. 4 i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten på en passende 

måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på klimaet.  

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund. 

Udgangspunktet for en miljøvurdering af klima er ifølge Miljøstyrelsen følgende: 

Klima omhandler både indvirkninger, som er relevante for vurdering af indvirkningerne på klimaændringer og 

indvirkninger, som klimaændringerne vil have/forventes at få på projektet og projektets evne til at omstille sig 

til klimaændringerne. 

Det er de helt lokale mikroklimatiske forhold og projektets CO2 bidrag i øvrigt, som navnlig beskrives under 

klimaændringer. Dertil kommer konsekvenserne af fremtidige klimaændringer, som for eksempel vandstands-

stigninger. Ændringer af terræn og opførelse af store eller høje bygningsanlæg kan være årsag til lokale kli-

mapåvirkninger, som kan påvirke anvendelsen af naboarealer ganske væsentligt.” 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til, hvorvidt og i hvilket om-

fang klima skal miljøvurderes, hvilket fremgår af nedenstående. 

De klimamæssige forhold der antages at udgøre den største miljøpåvirkningen er identificeret ved hjælp af Miljøstyrel-

sens afgrænsningsudtalelse og indkomne høringssvar fra den første offentlighedsfase.  

10.1.1 Fravalgte emner 

Nedenstående fire underafsnit beskriver emner der er fravalgt og begrunder, hvorfor de er fravalgt. 

10.1.1.1 Udledning af drivhusgasser fra trafik i driftsfasen 

Miljøstyrelsen har i sin afgrænsningsudtalelse vurderet, at drivhusgasser fra trafik i driftsfasen ikke skal vurderes i miljø-

konsekvensrapporten med følgende begrundelse: 
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Energinet har oplyst, at tilsyn ved transformerstationerne vil være 2-3 gang pr. måned med personbil. Tilsyn 

med luftledning og kabel vil ske én gang årligt med helikopter, dog foretages der et mere gennemgående til-

syn hvert 3.-5. år med personbil. 

Kørsel i forbindelse med tilsyn har et omfang og en hyppighed, som er beskedent. CO2 udledningen af driv-

husgasser i den forbindelse vurderes derfor ikke at have et nævneværdigt omfang, og behøver ikke medtages 

i miljøkonsekvensrapporten vedrørende klimapåvirkninger. 

10.1.1.2 Klima: Terrænreguleringer 

Miljøstyrelsen udtaler følgende vedrørende terrænreguleringer: 

Der kan forventes terrænreguleringer visse steder langs strækningen, for at udligne niveauforskelle. 

Større terrænregulering kan medføre klimaforandringer lokalt, hvilket kan påvirke nuværende arealanvendel-

ser, eksempelvis dyrkning af afgrøder. 

Jf. Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse skal miljøkonsekvensrapporten: 

indeholde en beskrivelse og vurdering af de planlagte terrænreguleringer. Ud fra tilgængelig viden skal der 

foretages en overordnet vurdering, hvorvidt terrænreguleringerne kan påvirke klimaet i nærområderne og 

konsekvenserne heraf, hvad angår den nuværende arealanvendelse i de nævnte områder. 

Hvis der klart på baggrund af henvisning til sammenlignelige projekter i sammenlignelige omgivelser kan afvi-

ses, at terrænreguleringerne kan medføre en væsentlig påvirkning af klimaet, forventes dette at være et fyl-

destgørende grundlag for en vurdering i miljøkonsekvensrapporten. 

Der forventes at være behov for mindre terrænregulering de steder hvor der etableres kabelovergange. Kabelover-

gange måler ca. 110x70 meter. Kabelovergange anlægges på flade dyrkede landbrugsarealer. Det vurderes at fordi der 

er tale om små arealer og sammenholdt med terrænet i projektområdet som er overvejende fladt, hvor det derfor kun 

skal sikres at arealerne er helt plane, kan det udelukkes, at terrænreguleringerne vil have et omfang, der kan medføre 

en væsentlig lokal påvirkning af klimaet. Påvirkning af klimaet på grund af terrænændringer er derfor ikke vurderet 

yderligere. 

10.1.2 Valg af fokusområder 

Udledning af drivhusgasser 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Udledning af CO2 

Produktion af byggematerialer til luftledningsanlægget vil medføre udledning af CO2. 

Anlægsfasen: 

Ved brug af diesel- og benzindrevne motorkøretøjer i anlægsfasen vil der blive udledt CO2. 

Driftsfasen: 

SF6 gas anvendes som isolering ved højspændingsstationerne. Der kan forekomme tab af gas til luften. SF6 er 

en meget aggressiv drivhusgas og 22.800 gange så kraftig som CO2 og kan bidrage til at øge CO2 udlednin-

gen. 
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Der anvendes diesel- og benzindrevne motorkøretøjer i forbindelse med tilsyn med master, luftledning, trans-

formerstationer m.m., hvilket vil medføre en øget CO2 udledning.  

Der skal ud fra tilgængelig viden laves en samlet overslagsmæssig redegørelse for projektets effekt på CO2 

udledning, herunder produktion af byggematerialer, bortskaffelse/genanvendelse af samme, samt transport i 

forbindelse med begge. 

For at kunne redegøre for den mulige miljøpåvirkning som følge af udledningen af drivhusgasser i forbindelse med an-

lægs- og driftsfasen for den nye 400 kV forbindelse, så udpeges et fokusområde:  Fokusområde 1: Projektets udledning 

af drivhusgasser. 

Forhøjet vandstand 
Miljøministeriet har under udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten forespurgt, om der er risiko for øget vand-
stand/oversvømmelser konkrete steder på strækningen. For at besvare dette spørgsmål har Energinet ladet udarbejde 
en klimaanalyse for strækningen.  
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10.2 Fokusområde: Projektets udledning af drivhusgasser 

10.2.1 Metode 

Vurderingen af miljøpåvirkningen fra projektet på klima er baseret på tilgængelig eksisterende viden og litteraturvær-

dier, der angiver energiforbruget per produceret enhed (af stål, aluminium etc.), emissionsværdier for vejtransport og 

entreprenørmateriel samt data om drivhusgassen SF6 leveret af Energinet. Det skal understreges, at overslagene er be-

hæftet med usikkerheder og kun giver en indikation af størrelsesordenen af energiforbrug og udledning af drivhusgas-

ser. 

De samlede klimapåvirkninger i anlægsfasen er vurderet på basis af et estimat over udledningen af CO2 fra produktion 

af materialer, transport af materialer, og fra de entreprenørmaskiner som bygger højspændingsanlægget. Udledningen 

af CO2 fra anlægsarbejderne estimeres ud fra det forventede energiforbrug i anlægsfasen.  

Med henblik på at vurdere CO2 udledningen er anvendt overslagsmæssige antagelser om energiforbrug per produceret 

enhed. Værdierne skal alene anses for grove indikationer og afhænger af en lang række bagvedliggende forudsætnin-

ger, som indgår i livscyklusanalyser, og som ikke er nærmere vurderet i denne sammenhæng. Som udgangspunkt er 

anvendt databasen BEAT 2002, der indeholder data om energiforbrug for omkring 400 byggematerialer. Herudover er 

der anvendt omregningsfaktorer for energiproduktion til CO2, baseret på den aktuelle produktion i Danmark 2018.  

10.2.2 Miljøstatus 

Drivhusgasser findes naturligt i jordens atmosfære og har den særlige egenskab, at de lader solens varmende stråler 

slippe ned til jorden, og forhindrer en del af varmen fra jorden i at undslippe igen.  

Drivhusgasserne har en evne til at absorbere den infrarøde stråling, som jordoverfladen udsender som følge af solens 

stråler, hvorved atmosfæren opvarmes. Drivhusgasser er en fælles betegnelse for de luftarter, der bidrager til drivhus-

effekten. Når koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren vokser, medfører det ændringer i drivhuseffekten, der 

samlet set får jordens temperatur til at stige og dermed ændrer klimaet på jorden.  

Menneskeskabte drivhusgasudledninger omfatter udledning af kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gas-

ser (DMI, 2019). En stigende menneskeskabt udledning af drivhusgasser forstyrrer den naturlige energibalance og ska-

ber en større tilbageholdning af varmen fra jordens overflade og skaber på sigt klimaforandringer.  

Den mest betydningsfulde drivhusgas for klimaet er vanddamp. Men det er kuldioxid, (CO2) som er den mest betydende 

årsag til den aktuelle klimaændring. Det skyldes, at menneskets aktivitet, især siden den industrielle revolution, har 

medført en markant stigning i CO2-indholdet i atmosfæren.  

Drivhusgasser kan sammenlignes i kraft af deres ’global warming potential’ (GWP-værdi), hvor CO2 bruges som stan-

dard. Gassernes GWP-værdi udtrykkes derfor i CO2 ækvivalenter. For etableringen af den nye 400 kV forbindelse er kli-

mapåvirkningen hovedsageligt relateret til udledning af CO2 i forbindelse med produktion af komponenter, og udled-

ning af CO2 i forbindelse med etableringen af anlægget. I 2018 var den samlede danske emission af drivhusgasser 51,9 

mio. ton målt i CO2 ækvivalenter (Miljøstyrelsen, 2019b). 

I dette projekt foregår produktionen af master, tråd og armeringsjern i udlandet og udledningen af CO2 fra produktio-

nen indgår derfor ikke i de danske opgørelser. 

https://klimaleksikon.dk/opslag/vanddamp
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For driften af anlægget kan klimapåvirkningen relateres til eventuelle udslip af SF6-gas. SF6-gas er en drivhusgas, som er 

en stærk industriel drivhusgas, der anvendes i højspændingskomponenter og i Gas Isolated Switch (GIS) anlæg som iso-

leringsmedium. Brugen af SF6-gas er som udgangspunkt forbudt jf. § 2 i bekendtgørelsen om regulering af visse indu-

strielle drivhusgasser (BEK nr. 1326 af 19/11/2018), men højspændingskomponenter over 1 kV er undtaget, idet der 

ikke findes alternativer med samme egenskaber for højspændingsanlæg. 

SF6-gas er 22.800 gange så kraftig en drivhusgas som CO2 og er dermed en meget kraftig drivhusgas. Bare et kg SF6-gas  

svarer til 23 tons CO2. Til sammenligning ligger hver danskers gennemsnitlige årlige CO2-fodaftryk på cirka 15 tons. Men 

der findes altså for nuværende ikke nogen alternativer til SF6-gas som isoleringsmiddel. 

10.2.3 Påvirkninger i anlægsfasen 

Beregningen af det overslagsmæssige energiforbrug ved produktion (Tabel 10-1) tager udgangspunkt i, at der placeres 

177 master med tilhørende fundament på den 60 km lange stækning som etableres som luftledning. Ud over luftled-

ningsanlægget etableres der fem sektioner hvor systemet føres som kabelanlæg. De fem sektioner resulterer, i at der 

samlet set etableres 15 km af linjeføringen som kabelanlæg. Produktion af jordkabler vurderes ikke at give anledning til 

væsentlig større energiforbrug end produktion af tilsvarende længde med master og luftledning og tallene i tabellen 

vurderes at være fyldestgørende i denne sammenhæng.  

 

Tabel 10-1 Overslagsmæssig vurdering af energiforbrug ved produktion af materialer. Nederst i tabellen fremgår 

energiforbrug ved transport i Danmark og anlægsarbejdet. Opgørelsen er alene en grov indikation 

Materialer Antal Vægt (Ton) Mængde (Ton Energiforbrug (GJ) CO₂ 
(Ton) 

Thor mast (stål)* 177 30 5.310 108.000 13.500 

Galvanisering af mast* 177 30 5.310 40.500 5.000 

Fundamenter (beton) 177 200 35.400 54.000 6750 

Fundamenter (rustfri stål)* 177 15 2.655 810.000 101.250 

Tråd aluminium (kabel og luft)* 74 km * 18 2,5 3.330 520.000 65.000 

Tråd Stål * 60 km * 2 0,44 53 19.800 2.500 

Komposit til isolatorer 1800 0,13 234 3.000 380 

Totalt energiforbrug til fremstilling af materialer     1.555.300 195.000 

 

Transport og anlægsarbejder   Mængde (Ton) Energiforbrug (GJ) CO₂ (Ton) 

Transport af materialer i      68 2.400 300 
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Danmark, brændstofforbrug (diesel) 

Entreprenørmaskiner,  

brændstofforbrug (diesel) 

    450 15.800 1.975 

Totalt energiforbrug til transport og anlægsarbejde     18.200 2.275 

* Produktion af master, tråd og armeringsjern finder sted uden for Danmark 

 

Tabellen viser, at energiforbruget til materialer ved projektets gennemførelse er på ca. 1,6 millioner GJ. Tilsvarende er 

det forventede energiforbrug til transport og anlægsarbejde på ca. 18.000 GJ. Det betyder at produktion af materialer 

udgør ca. 99 % af projektets energiforbrug.   

Eftersom 99 % af det samlede energiforbrug stammer fra produktion af master, luftledning, kabler og fundamenter, er 

det afgørende for en beregning af udledningen af drivhusgasser som følge af energiforbruget, hvilken energikilde produ-

centen anvender.  

Anvendes et hypotetisk regneeksempel, hvor alle materialer er produceret med en fordeling af energikilder svarende til 

den danske energiproduktion i 2018 (Miljøstyrelsen, 2019b), kan projektets energiforbruget omregnes til ca. 200.000 

ton CO2. Energistyrelsens energistatistik for 2018 viser de seneste hovedtal for bl.a. bruttoenergiforbrug, produktion af 

primær energi (fx olie og naturgas fra Nordsøen) og emissionstal for det forgangne år.  

Af energistatistikken ses det, at den samlede danske emission af drivhusgasser i 2018 var 51,9 mio. ton målt i CO2 ækvi-

valenter. Sammenholdes den årlige nationale udledning af drivhusgasser målt i CO2-ækvivlalenter med dette anlægs-

projekts udledning af ca. 200.000 ton CO2 ækvivalenter betyder det, at anlægsprojektets CO2-bidrag inklusive de materi-

aler, der er produceret i udlandet, til sammenligning udgør ca. 0,4 procent af den årlige danske emission af drivhusgas-

ser. Fraregnes de 187.000 ton CO2-ækvivalenter for materialer, der er produceret i udlandet, udgør CO2-bidraget 0,03 % 

af den årlige danske emission. 

10.2.3.1 Demontering af de krydsende 60 kV anlæggene  

Energiforbruget ved nedtagning af anlægget skyldes entreprenørarbejdet og transport. I store træk vil være på niveau 

med energiforbruget ved opsætningen. Ved nedtagningsfasen vil der være en CO₂ besparelse fra genanvendelse af ma-

terialer fra de nedtagne master og ledninger. Materialerne der nedtages, erstatter således produktionen af nye materi-

aler, hvorved der sker en besparelse på CO₂ fra denne produktion. For nærmere redegørelse for håndtering af affald i 

forbindelse med demonteringen henvises til kapitel 6 Affald. 

10.2.4 Påvirkninger i driftsfasen 

I projektets driftsfase vil en mulig miljøpåvirkningen på klima alene knytte sig til eventuelle udslip af drivhusgassen SF6. 

På kabelovergange, kabelovergangsstationer og evt. ved kabelendemuffer anvendes SF6-gas (svovlhexaflourid) som iso-

leringsmiddel. SF6-gas er en stærk, industriel drivhusgas, som er 22.800 gange så kraftig en drivhusgas som CO2. Udslip 

af SF6-gas fra kabelovergange, kabelovergangsstationer og ved kabelendemuffer udgør en lille risiko, eftersom kompo-

nenterne er konstrueret som lukkede anlæg, hvorfor udslip alene kan ske i forbindelse med uheld, vedligeholdelsesope-

rationer eller havari af anlæg.  
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Energinet har løbende fokus på at reducere udslip af SF6-gas i forbindelse med drift og vedligehold af anlæggene. Ener-

ginet moniterer derfor nøje niveauerne af SF6-gas i kabelovergangsstationer, kabelovergange og hvis det evt. anvendes 

ved kabelendemuffer og udarbejder en beredskabsplan, så der hurtigt kan sættes ind i forbindelse med et udslip. Endvi-

dere forsøger Energinet løbende at reducere risikoen for sådanne udslip ved at optimere procedurer i forbindelse med 

vedligeholdelsesoperationer. 

Producenten af nye mastekomponenter indeholdende SF6-gas garanterer et maksimalt lækagetab på mindre end 0,5 

procent per år, svarende til maksimalt 25 kilo/ år. Omregnes dette tal til CO2-ækvivlaneter, så svarer dette tal til en ud-

ledning af 600 ton CO2/ år. 

På landsplan skønnes det samlede tab af SF6-gas at være 130 kilo svarende til ca. 3.000 ton CO2-ækvivalenter. Opgørel-

sen er baseret på Energinets egen anvendelse, dels på indberetninger fra alle regionale transmissionsselskaber 

(Energinet, 2018a). Som led i en langsigtet udfasningsindsats, har Energinet fastsat et internt mål om, at SF6-gas skal 

være udfaset i 2050 (Energinet, 2022). I 2021 har Energinet igangsat planer for perioden 2022-2023 om online måling 

af lækager af SF6-gas på alle udendørs afbrydere – ligesom Energinet i dag allerede overvåger indendørs afbrydere. Der 

arbejdes desuden på at benytte SF6-fri komponenter i nyt udstyr. 

Med baggrund i komponenternes konstruktion som lukkede anlæg med lækagetab på maksimalt 0,5 procent/ år, det 

faktum, at Energinet nøje moniterer niveauerne af SF6-gas i komponenterne og eftersom den årlige udledning af SF6-gas 

fra transmissionsnettet udgør 0,005 procent af den samlede nationale udledning af drivhusgasser målt på CO2-

ækvivalenter, så vurderes miljøpåvirkningen som følge af risikoen for udslip af SF6-gas og påvirkningen på klimaet som 

følge heraf, som værende ikke væsentlig. 

10.2.5 Samlet vurdering af projektets udledning af drivhusgasser 

Anlægsprojektets udledning af CO2 ækvivalenter kan ikke meningsfuldt vurderes som væsentligt eller ikke væsentligt i 

forhold til den samlede danske CO2 emission. Det skyldes bl.a. at mange af de benyttede produkter er produceret i ud-

landet og dermed ikke påvirker de officielle danske CO2 regnskaber. Produktionen af materialer påvirker naturligvis den 

samlede globale drivhuseffekt uafhængigt af produktionsland. Etableringen af 400 kV luftledningsprojektet er imidlertid 

også et centralt element i udbygningen af den danske og europæiske energiinfrastruktur, som er en helt central forud-

sætning for den globale omstilling til mere grøn energi. De CO2 udledninger, der sker som følge af luftledningsanlæggets 

etablering, bør derfor i stedet ses i sammenhæng med den vedtagne danske og europæiske grønne omstilling, idet an-

lægget er nødvendigt for transport af grøn strøm på tværs af lande og landsdele.  
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10.3 Fokusområde 2: Forhøjet vandstand 

Der er gennemført en klimaanalyse for det fremtidige anlæg (master, kabelovergange og overgangsstationer) med en 

vurdering af hvorvidt skybrudshændelser og ændringer i den terrænnære grundvandsstand kan have konsekvenser for 

anlægget. Klimaanalysen er vedlagt som bilag 5. 

10.3.1 Metode 

Analysen er baseret på en fremskrivning af skybrudshændelser og ændringer i det terrænnære grundvand til år 2100 

(80 års levetid for anlægget) under et højt klimascenarie (RCP 8.5 jf. IPCC’s 5. hovedrapport). Klimascenariet beskriver 

en udvikling i udledning af drivhusgasser, som svarer til øget strålingspåvirkning på 8.5 watt per kvadratmeter i år 2100 

og er den mest konservative vurdering af konsekvenserne ved de forventede klimaforandringer. 

Kortlægningen af det terrænnære grundvand er baseret på data fra HIP-modellen, Hydrologisk Informations- og Prog-

nosesystem (https://hip.dataforsyningen.dk/). HIP-modellen er baseret på en landsdækkende koblet grundvands- og 

vandløbsmodel kaldet DK-modellen og beskriver det terrænnære grundvand i et 100x100 m grid. Modellen har hertil 

via maskinlæring på baggrund af vandstandsloggere af det terrænnære grundvand udarbejdet en forfinet model som 

beskriver det terrænnære grundvand i et 10x10 meter grid. Modellen indeholder beskrivelser af den nuværende ter-

rænnære grundvandsstand indenfor referenceperioden 1990-2020 og en beskrivelse af den forventede ændring i det 

terrænnære grundvand i slut århundredet 1971-2100 under et ”Højt CO2-niveau” tilsvarende RCP 8.5.  

På baggrund af HIP-modellens resultater kan den nuværende terrænnære grundvandsstand ved anlægsprojektets tek-

niske anlæg beskrives, samt den forventede ændring i det terrænnære grundvand i år 2100 under RCP 8.5. 

Oversvømmelseskortlægning for skybrud er baseret på Bluespot-metoden. Metoden identificerer lavninger i terræn, 

som kan være oversvømmelsestruede, og beregner en oversvømmelsesgrad iht. nedbørsmængden der falder i det lo-

kale opland. Hertil kan metoden medregne forbindelser imellem lavninger, så eventuelt overskydende nedbør, som til-

strømmer en allerede fyldt lavning, kan videreledes til øvrige lavninger længere nedstrøms.  

Skybrudsanalysen omfatter tre selvstændige analyser for hvert tekniske anlæg i de to anlægsprojekter:  

 Identifikation af, hvorvidt et teknisk anlæg er placeret i en oversvømmelsestruet lavning.  

 Beregning af ekstreme regnhændelser (gentagelsesperioder), som giver anledning til oversvømmelse i år 
2100 (RCP 8.5).  

 Beregning af oversvømmelsesgraden under en 1.000 års hændelse i år 2100 (RCP 8.5).  

Ekstreme regnhændelser, som kan medføre periodevis oversvømmelse af lavningerne defineres som en 1-døgns hæn-

delse, da denne varighed vurderes at give et repræsentativt indblik i oversvømmelsesgraden. Betragtningen er foreta-

get på baggrund af, at de tekniske anlæg ligger i det åbne land med varierende lokale oplands- og lavningsstørrelser. De 

ekstreme regnhændelser er defineret på baggrund af historiske datasæt fra 1981-2010 og fremskrevet til år 2071-2100 

jf. IPCC’s klimascenarie RCP 8.5. Data er hentet fra DMI’s Klimaatlas (https://www.dmi.dk/klima-atlas/). Et eksempel på 

en ekstrem 24-timer regnhændelse kan ses på Figur 10-1. 

På baggrund af data fra DMI’s Klimaatlas, kan nuværende og fremtidige ekstreme regnhændelser beskrives på baggrund 

af gentagelsesperioden for hændelsen, se Tabel 10-2. Gentagelsesperioden beskriver hyppigheden hvormed den eks-

treme regnhændelse forventes at opstå. En gentagelsesperiode på 100 år forventes heraf kun at opstå én gang i år-

hundredet. 
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Figur 10-1: Eksempel på klimafremskrivning af regnhændelser. I den grønne boks ses fremskrivning til slut århundrede 

2071-2100. 

 

 

Tabel 10-2: Ekstreme regnhændelser med en varighed på 24 timer under nuværende forhold og i år 2100, RCP 8.5. 

 Nuværende forhold Fremtidige forhold 

Gentagelsesperiode [år] Regnvarighed 

[timer] 

Nedbørs-

intensitet 

[μm/s] 

Nedbørs-

intensitet 

[mm/døgn] 

Ændring i ned-

bør år 2100, 

RCP 8.5 [%] 

Nedbørsinten-

sitet år 2100, 

RCP 8.5 

[mm/døgn] 

5 24 0.57 49 20% 59 

10 24 0.66 57 22% 70 

15 24 0.71 62 23% 76 

20 24 0.75 65 24% 81 

30 24 0.81 70 25% 88 

40 24 0.86 74 26% 94 

50 24 0.89 77 26% 97 
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Tabel 10-2: Ekstreme regnhændelser med en varighed på 24 timer under nuværende forhold og i år 2100, RCP 8.5. 

 Nuværende forhold Fremtidige forhold 

Gentagelsesperiode [år] Regnvarighed 

[timer] 

Nedbørs-

intensitet 

[μm/s] 

Nedbørs-

intensitet 

[mm/døgn] 

Ændring i ned-

bør år 2100, 

RCP 8.5 [%] 

Nedbørsinten-

sitet år 2100, 

RCP 8.5 

[mm/døgn] 

75 24 0.96 83 28% 106 

100 24 1.01 87 29% 113 

150 24 1.08 94 31% 122 

250 24 1.18 102 33% 135 

500 24 1.32 114 36% 155 

1000 24 1,47 127 40% 178 

 
 

10.3.2 Miljøstatus 

10.3.2.1 Beskrivelse af den nuværende terrænnære grundvandsstand (1990-2020) 

Den nuværende terrænnære grundvandsstand beskrives som en gennemsnitlig vintermiddel vandstand.  

Analysen viser, at ekstreme vandstande i det terrænnære grundvand medfører vand til terræn mange steder, særligt 

pga. fænomenet kaldet ”hængende vandspejle”, hvor nedbøren ikke kan nå at nedsive til dybereliggende grundvands-

magasiner og derfor stuver til terræn. I denne analyse vurderes det mere retvisende at beskrive de gennemsnitlige for-

hold, som de tekniske anlæg vil være påvirket af, hvorfor der vælges at analysere på en gennemsnitlig terrænnær 

grundvandsstand i vinterhalvåret. 

På Figur 10-2 ses et eksempel på resultaterne fra HIP-modellen, hvor der under nuværende gennemsnitlige vinterfor-

hold allerede står vand ved eller tæt ved terræn. Det kan f.eks. ses ved EDR-GR mast nr. 73 og 74, hvor masterne er pla-

ceret indenfor et areal, som allerede i dag er sumpet, Figur 10-2. 

Analyse af anlæg, som er placeret i områder med højtstående terrænnært grundvand, giver følgende resultat:  

 Master EDR-GR: 26 ud af 177 er placeret med < 50 cm til det terrænnære grundvand.  

 Kabelovergange EDR-GR: 0 ud af 7 er delvist placeret med < 50 cm til det terrænnære grundvand.  

 Overgangsstationer EDR-GR: 0 ud af 2 er delvist placeret med < 50 cm til det terrænnære grundvand. 
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Figur 10-2: Eksempel på eksisterende dybde til det terrænnære grundvand (vintermiddel) v. mast EDR-IDO. 

 

10.3.2.2 Identifikation af anlæg placeret i oversvømmelsestruede lavninger 

På baggrund af det nationale lavningskort (Kortforsyningen, SDFE) kan anlæg med placering i lavninger i terrænet iden-

tificeres. Det er dog ikke alle lavninger, som vil oversvømme fuldstændigt. Oversvømmelsesgraden afhænger hovedsa-

geligt af, om der forefindes en lavning i terrænet, som ikke har et udløb, eller som har et begrænset udløb (f.eks. dræn, 

rør eller pumper). Dog afhænger oversvømmelsesgraden samtidig af, at nedbør ledes til lavningen, og derfor om der 

findes et lokalt opland til lavningen med en sådan størrelse, at lavningen oversvømmes. På baggrund af beregningsmo-

dellen SCALGO Live, kan denne analyse foretages. Lavninger, som oversvømmer under en 1.000 års regnhændelse i år 

2100 (RCP 8.5), beregnes og anlæg som er placeret i disse oversvømmelsestruede lavninger identificeres. 

Det forudsættes i beregningerne, at anlæggene er etableret med et serviceniveau på minimum 5 år, hvilket vil sige, at 

en regnhændelse med en 5 års gentagelsesperiode ikke vil give anledning til oversvømmelser. Denne regndybde i år 

2100, RCP 8.5 på 59 mm (se Tabel 10-2), fratrækkes regndybden på ekstreme regn med en højere gentagelsesperiode. 

Som eksempel vil en 100 års hændelse give 113 mm regn i år 2100, hvoraf 59 mm (T=5 år) vil kunne håndteres af an-

lægget via dræn, nedsivning eller anden afværge. Den samlede regndybde som giver anledning til oversvømmelse er 

således 113 mm - 59 mm = 54 mm regn.  

Identifikationen af anlæg, som er placeret i oversvømmelsestruede lavninger (i mere eller mindre grad), giver følgende 

resultat:  

 Master EDR-GR: 30 ud af 117 er placeret i oversvømmelsestruede lavninger.  

 Kabelovergange EDR-GR: 6 ud af 7 er delvist placeret i oversvømmelsestruede lavninger.  

 Overgangsstationer END-GR: 2 ud af 2 er delvist placeret i oversvømmelsestruede lavninger. 
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10.3.3 Påvirkning i driftsfasen 

10.3.3.1 Den fremtidige terrænnære grundvandsstand i år 2100 

På baggrund af IPCC’s 5. hovedrapport er der i DK-modellen, som HIP-modellen bygger på, inkorporeret de fremtidige 

klimatiske ændringer, som RCP 8.5 klimascenariet påpeger for år 2100. Det indeholder ændringer i temperatur, nedbør, 

fordampning, vindforhold m.v. Modellens resultater for ændringerne i den terrænnære grundvandsstand kan således 

både være stigende og faldende afhængigt af lokale forhold. Overvejende vil man opleve en mindre stigning i det ter-

rænnære grundvand, dog vil de fleste steder være relativt upåvirkede. 

Ved analyse af anlæg, som er placeret i områder, hvor der forventes en væsentlig stigning i det terrænnære grundvand, 

står det hurtigt klart, at der ikke vil være anlæg, hvor der forventes nogle forandringer af betydning. Nogle anlæg, der 

som tidligere nævnt, allerede i dag står i sumpede områder, kan forvente at opleve en mindre stigning i grundvands-

standen. I eksemplet på Figur 10-3 er tale om en minimal grundvandsstigning på 4 cm. 

Der vil ikke være tilfælde, hvor en forhøjet grundvandsstand medfører permanent vandspejl omkring anlægget, og den 

forhøjede grundvandstand vurderes derfor ikke at medføre komplikationer i driften af anlægget. 

 
 
 

  
 

Figur 10-3: Ændring i det terrænnære grundvand ved mast EDR-GR nr. 73 og 74 på 67 cm fra år 2020 til år 2100 (RCP 

8.5). 
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10.3.3.2 Ekstremregnhændelser i år 2100 

For de master, kabelovergange og kabelovergangsstationer, som er placeret i oversvømmelsestruede lavninger, er der 

foretaget en udregning af hyppigheden hvormed det kan forventes at arealet omkring anlæggene oversvømmer. Denne 

analyse er foretaget ved at udarbejde en korrelation imellem den beregnede regndybde, som skaber oversvømmelse på 

terræn og den gentagelsesperiode som regndybde tilsvarer. Det kan herfra beskrives, om et teknisk anlæg står i en lav-

ning som kan forventes at oversvømme én gang hvert 5. år eller én gang hvert 500. år. Korrelationen er udregnet via 

ekstremstatistisk Log Pearson type III m. Weibull fit. 

 
 

 
Figur 10-4: Korrelation imellem nedbørsmængde under en 24-timers regn og regnens gentagelsesperiode i år 2100 

RCP 8.5. 

 
På baggrund af korrelationen kan hver lavning beskrives ift. gentagelsesperioden som giver oversvømmelse i den. Et 

eksempel kan være, at de dybeste partier i en lavning oversvømmer under en 5 års hændelse, mens der skal en 500-års 

hændelse til at oversvømme lavningens højeste partier, se eksemplet på Figur 10-5.  

 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  153/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

 
Figur 10-5: Lavning med korrelerede gentagelsesperioder, som viser hændelsen, der skal til for at skabe oversvøm-

melse. 

 

10.3.3.3 Beregning af oversvømmelse ved en 1.000 års hændelse i år 2100 (RCP 8.5) 

På baggrund af den definerede 1.000 års hændelse i år 2100 RCP 8.5 (Tabel 10-2) på 178 mm (119 mm fratrukket en 5-

års hændelse), beregnes oversvømmelsen ved de tekniske anlæg, som ligger i udsatte lavninger. Beregningen indikerer 

vanddybden, som forventes at kunne opstå omkring de tekniske anlæg.  

Overgangsstationer og kabelovergange er beskrevet ved et areal for det tekniske anlæg på hhv. 50x140 m og 65x155 m. 

Indenfor disse flader beregnes den maksimale vanddybde indenfor arealet og den laveste gentagelsesperiode, som kan 

give anledning til oversvømmelser. Master er beskrevet som et punkt, hvor vanddybden beregnes. 

I Tabel 10-3 ses en oversigt over master, kabelovergange og overgangsstationer, som kan opleve særlige oversvømmel-

ser. 

 

Tabel 10-3: Særligt udsatte tekniske anlæg under en 1.000 års regn i år 2100, RCP 8.5. 

Type ID VANDDYBDE, T = 1000 ÅR ÅR 2100, RCP 8.5 [CM] 

Overgangsstation Placering: Svanstrup 46 

Kabelovergang Placering: Ribe Mark 43 

Kabelovergang Placering: Sæd 37 

Mast Nr. 104 41 

Mast Nr. 150 63 

Mast Nr. 27 72 

 
 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  154/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

Periodevise oversvømmelser omkring master er ikke nogen udfordring, da der ikke er nogle strømførende elementer 

eller andre vandfølsomme anlæg i nærheden af den beregnede vandstand ved en ekstremregnhændelse. Periodevise 

oversvømmelser omkring kabelovergange skaber heller ikke nogen væsentlige problemer, da kabelovergange ikke inde-

holder reaktorer eller tilhørende styring/beskyttelse af samme.  

På overgangsstationer er de vandfølsomme dele af anlægget normalt placeret 40 cm over terræn. En forhøjet vand-

stand på 46 cm som følge af en ekstremregnhændelse for overgangsstationen ved Svanstrup vil derfor ikke være accep-

tabelt. 

For øvrige dele af anlægget giver forhøjet vandstand ikke problemer. 

10.3.4 Afværgeforanstaltninger 

Overgangsstationen ved Svanstrup vil blive forberedt på en 1.000 års ekstremregnhændelse i år 2100, så de vandføl-

somme dele af anlægget bliver placeret i tilstrækkelig højde.  

10.4 Sammenfatning, klima 

Anlægsprojektets samlede udledning af CO2 ækvivalenter svarer til ca. 0,4 procent at den samlede danske udledning af 

drivhusgasser, såfremt materialer produceret i udlandet medregnes og 0,03 %, hvis kun den udledning, der finder sted i 

Danmark medtages. Anlægsprojektets udledning af CO2 ækvivalenter kan ikke meningsfuldt vurderes som væsentligt 

eller ikke væsentligt i forhold til den samlede danske CO2 emission. Produktionen af materialer påvirker naturligvis den 

samlede globale drivhuseffekt uafhængigt af produktionsland. Etableringen af 400 kV luftledningsprojektet er imidlertid 

også et centralt element i udbygningen af den danske og europæiske energiinfrastruktur, som er en helt central forud-

sætning for den globale omstilling til mere grøn energi. De CO2 udledninger, der sker som følge af luftledningsanlæggets 

etablering, bør derfor i stedet ses i sammenhæng med den vedtagne danske og europæiske grønne omstilling. 

 

Tabel 10-4 Påvirkning fra projektets udledning af drivhusgasser 

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Klima: Udledning af drivhusgasser 3 Anlægsprojektets samlede udledning af CO2 ækvivalenter sva-

rer til ca. 0,4 procent at den samlede danske udledning af 

drivhusgasser, såfremt materialer produceret i udlandet med-

regnes og 0,03 %, hvis kun den udledning, der finder sted i 

Danmark medtages. Denne udledning kan i midlertidigt ikke 

meningsfuldt vurderes som væsentligt eller ikke væsentligt i 

forhold til den samlede danske CO2 emission. Det skyldes bl.a. 

at mange af de benyttede produkter netop er produceret i ud-

landet og dermed ikke påvirker de officielle danske CO2 regn-

skaber. Produktionen af materialer påvirker naturligvis den 

samlede globale drivhuseffekt uafhængigt af produktionsland. 

Etableringen af 400 kV luftledningsprojektet er imidlertid også 

et centralt element i udbygningen af den danske og europæi-

ske energiinfrastruktur, som er en helt central forudsætning 

for den globale omstilling til mere grøn energi. De CO2 udled-

ninger, der sker som følge af luftledningsanlæggets etablering, 
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bør derfor i stedet ses i sammenhæng med den vedtagne dan-

ske og europæiske grønne omstilling, idet anlægget er nød-

vendigt for transport af grøn strøm på tværs af lande og lands-

dele.  

   

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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11 Biodiversitet 

I dette afsnit beskrives projektets betydning for biodiversitet i form af påvirkninger på § 3 beskyttede naturområder, 

skove, fugle, Bilag IV-arter samt rødlistede dyr og planter. 

Biodiversitet omhandler også Natura 2000-områder med habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Projektets på-

virkning af biodiversiteten i forhold til Natura 2000-områder, habitatområder og bilag II-arter, fugle i fuglebeskyttelses-

områder, samt risiko for fuglekollisioner er beskrevet i kapitel 12 Natura 2000 

11.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 2, pkt. 2, samt bilag 7, pkt. 4 i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten på en passende 

måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på den biologiske mangfoldighed 

med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. novem-

ber 2009 om beskyttelse af vilde fugle.  

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund. 

Udgangspunktet for en miljøvurdering af biodiversitet er ifølge Miljøstyrelsen følgende: 

”Biodiversitet / biologisk mangfoldighed omhandler primært de truede, sårbare, sjældne eller fredede arter og 

de internationale udpegede beskyttelsesområder. 

Biodiversitetsvurdering er en samlet stillingtagen til, om projektet helt eller delvist vil forringe økosystemer, vil 

føre til tab eller degenerering af leve-, yngle- og/eller rasteområder, vil føre til tab af diversitet mellem arterne 

og tab af genetisk diversitet. (Som eksempel kan nævnes, at en forurening af et vandløb kan forringe vandlø-

bets evne til at levere rent vand, som en forudsætning for, at fisk og vandplanter kan trives. Forureningen kan 

derfor medføre en forringelse for områdets erhvervsfiskere). 

Biodiversitetsbetragtningerne kan sammenlignes med kumulative overvejelser, men med inddragelsen af et 

relevant bredere spektrum af mulige indvirknings- og påvirkningsfaktorer herunder bl.a. samspillet med sam-

fund og kultur.” 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten videre forholdt sig til, hvorvidt og i hvil-

ket omfang biodiversitet skal miljøvurderes, hvilket fremgår af nedenstående. 

Anlægsfasen: 

Anlægsarbejdet, som bl.a. omfatter opgravninger, fældning af træer, udlæg af køreplader, anlæg af midlerti-

dige veje, grundvandssænkning m.m. kan komme i berøring med og hermed direkte eller indirekte påvirke 

beskyttet flora, fauna og naturtyper.  

Endvidere kan støj og vibrationer fra entreprenørmaskiner, nedramning af pæle m.m. forstyrre fauna i an-

lægsfasen. 

Driftsfasen: 

Der inddrages permanent arealer til opsætning af master, kabelovergangsmaster og udvidelse af transfor-

merstationer. 
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Endvidere sker der periodevis rydning af træer og buske på arealerne beliggende direkte under luftledningen 

(servitutarealer). 

Fugle kan kollidere med luftledningen. Et forhold som kan påvirke bestanden af fugle. 

Bl.a. forhold som ovennævnte kan påvirke beskyttet flora, fauna, fugle og naturtyper. 

Beskyttet flora, fauna og naturtyper samt fuglearter, som kan blive påvirket direkte eller indirekte skal lokali-

seres.  

Påvirkningens væsentlighed skal beskrives og vurderes.  

Datagrundlag: oplysninger om naturværdi for de enkelte områder indhentes fra kommunerne og naturdata 

på Miljøportalen. Hvis det viser sig nødvendigt, skal oplysningerne suppleres med feltundersøgelser. 

Kortlægning af § 3 beskyttet natur er kun vejledende og der skal derfor også tages højde for § 3 beskyttet na-

tur, som endnu ikke er kortlagt. 

Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 

Afgrænsning i forhold til påvirkning af fugle som er på udpegningsgrundlaget i fuglebeskyttelsesområder, samt arter og 

naturtyper som er på udpegningsgrundlaget i habitatområder, er beskrevet i kapitel 12 Natura 2000. 

En del høringssvar fra idéfasen indeholder bekymringer for projektets påvirkning af natur, beskyttede arter, skov, Na-

tura 2000-områder og fugle. Høringssvarene nævner en række konkrete arter af især bilag IV-arter og fugle. Herudover 

er konkrete lokaliteter nævnt såsom Vesterenge, Fæsted Mose, Horslund Krat og Bjerreskov, området omkring Holsted 

Å, Ilsted Å, naturområder mellem Bramming, Gørding og Endrup, engene omkring Ribe Østerå, områder omkring Em-

merske, ådalene fra Endrup til øst for Bramming: Sneum Å, Vibæk og Holsted Å. 

Høringssvarene nævner også konkrete skovområder så som Ullemølle fredskov, området omkring Holsted Å, området 

mellem Bramming, Gørding og Endrup og fredskov i forbindelse med et større skovområde ved Bjerreskov. 

I forhold til fugle er der bekymring for områderne omkring Bramming Å og Sneum Å, Ribe Østerå, Vidå, Grøn Å, Holsted 

Å og Kongeåen. Bjerreskov øst for Sorgsig mark ved Ribe og Tange Bakker øst for Ribe. Herudover fødesøgningsområder 

som Sølsted Mose, Bremsbøl Sø, Ribe å, Munkesø, Tøndermarsken, Nørresø og Grønå syd for Tønder, Kongens Mose og 

Ellum Mose. 

I dette afsnit er der søgt redegjort for projektets påvirkninger af natur. Ikke alle lokaliteter som fremgår af høringssvar, 

er konkret nævnt i kapitlet, da de ikke vurderes at blive påvirket af projektet. Enten fordi de ikke krydses eller ligger i 

nærheden af linjeføringen eller fordi en krydsning af områderne med en luftledning ikke vurderes at påvirke områder-

nes naturværdi.  

11.1.1 Valg af fokusområder 

På baggrund af Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse og de modtagne høringssvar er der udpeget fire fokusområder, 

som vurderes at kunne rumme de værdier med relation til biodiversitet, som projektet potentielt kan påvirke. For hvert 

af disse fokusområder, som snarere er temaer inden for emnet biodiversitet, er der udvalgt geografiske fokusområder, 

for hvilke der er lavet en nærmere vurdering af påvirkning:  

 § 3-beskyttede naturområder og vandløb 

 Skove 

 Fugle 

 Bilag IV-arter  
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Herudover er ledningsomlægninger beskrevet som fokusområde 5.  

Natura 2000-områder er beskrevet i kapitel 12 Natura 2000, og derfor ikke omtalt i dette kapitel. 

Rødlistede arter er ikke beskrevet som et selvstændigt fokusområde, men kendte forekomster af rødlistede arter er 

nævnt under fokusområderne. Fx hvis der er fundet rødlistede arter i de § 3-områder som beskrives eller hvis de fugle 

der beskrives, er rødlistede.  

Vurderingerne i denne rapport er lavet på baggrund af bl.a. de oplysninger der fremgår af rapportens bilag. For mere 

detaljerede beskrivelse af enkelte lokaliteter, med nummerering på delområde niveau og forekomst af konkrete arter, 

henvises derfor til Bilag 3A Natur, 3B Trækfugle og 3C Ynglefugle.  

11.2 Metode  

11.2.1 Metode for kortlægningen 

Naturforholdene er beskrevet på baggrund af en række tilgængelige kilder i form af databaser og publikationer. Dette 

er blevet suppleret med kontakt til de lokale kommuner og oplysninger fra feltundersøgelser gennemført i 2018, 2019, 

2020 og 2021. Således er datagrundlaget følgende:   

• Temaer på Danmarks Miljøportal (vejledende § 3 registrering, naturdata, luftfotos)  

 Diverse publikationer (bl.a. Bilag IV-håndbogen (Søgaard, B. & Asferg, T., 2007), Arter 2014 (Søgaard et 

al., 2015) og Overvågning af Arter 2004-2011 (Søgaard et al., 2013) 

 Databaser, herunder DOFBasen og arter.dk 

• Oplysninger om forekomst af bilag IV-arter fra naturafdelingerne i Esbjerg og Tønder Kommune   

• Feltundersøgelser gennemført for dette projekt og som afrapporteret i bilag 3A (Natur), 3B (Trækfugle), 3C 
(Ynglefugle) og 3D supplerende undersøgelser af Bilag IV-arter i 2021.  

Nedenfor er der nærmere redegjort for metodikken for de gennemførte feltundersøgelser som afrapporteret i Bilag 3A, 

3B, 3C og 3D.   

11.2.1.1 Natur  

Udvælgelsen af lokaliteter til besigtigelse er sket ved brug af ortofotos fra flest mulige årgange, for at give et billede af 

det konkrete områdes historik og beskaffenhed. Herudover er der søgt på Danmarks Miljøportal (naturdata.dk) for at 

undersøge, om der er viden om det konkrete områdes naturindhold og tilstedeværelse af særlige arter. I forbindelse 

med supplerende undersøgelser af Bilag IV-arter i 2021 er der ligeledes søgt oplysninger på arter.dk. Der er ikke gen-

nemført besigtigelse af lokaliteter, hvor det har kunnet udelukkes, at der kan ske en væsentlig naturpåvirkning, fx fordi 

der er tale om ung skov plantet på rækker. 

Endelig er størrelsen af lokaliteten og dens placering anvendt i forhold til viden om, hvorvidt en given lokalitet krydses 

af et kabelanlæg eller en luftledning og om der evt. placeres eller nedtages en mast inde i området.  

Det er fx vurderet, at der ikke er behov for at foretage konkrete undersøgelser af mindre naturområder med lav vegeta-

tion, hvor master etableres uden for området og tilstedeværelse af en ledning på tværs af området ikke medfører fjer-

nelse af opvækst, medmindre dette foregår tæt på et potentielt levested for odder.  

De udvalgte naturområder er besigtiget af konsulentfirmaet HabitatVision i 2018, 2019 og 2020. Nogle af disse områder 

er igen besigtiget af WSP i 2021 inkl. nogle områder der ikke var besigtiget tidligere, se Bilag D. Under besigtigelserne er 

det undersøgt, om der findes værdifuld beskyttet natur eller værdifuld skov, som kan blive negativt påvirket ved 
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gennemførelse af projektet. I skove er der eftersøgt gammelskovsarter (arter der findes i skov med lang kontinuitet), 

skovindikatorer (tilsvarende dem der anvendes i national overvågning) samt epifytiske mosser og laver. Diameter i 

brysthøjde (dbh) for relevante træarter er ligeledes registreret.   

Desuden har besigtigelserne haft fokus på, om de undersøgte områder er, eller har potentiale som, levested for rødli-

stede og fredede arter eller yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets Bilag IV, se uddybende beskrivelse 

af kortlægning i bilag D. Resultaterne af de konkrete besigtigelser fremgår af Bilag 3A Natur og Bilag 3D – Kortlægning af 

Bilag IV-arter.  

11.2.1.2 Ynglefugle  

Udvalgte lokaliteter er blevet undersøgt af konsulentfirmaet Ravnhøj Consult for tilstedeværelse af ynglefugle. For en 

mere detaljeret beskrivelse af metoden henvises til Bilag 3C Ynglefugle. På baggrund af konsulentens indledende scree-

ninger blev 20 lokaliteter udvalgt som de vigtigste potentielle ynglefuglelokaliteter og dermed et foreløbigt arbejds-

grundlag. Disse blev besøgt i marts/april 2018 og observeret fra veje og stier for at vurdere, om relevante fuglearter 

med en vis sandsynlighed kunne forekomme i det pågældende område. Denne vurdering blev baseret på konsulentens 

erfaring med de pågældende arter sammenholdt med lokalkendskab og eksisterende viden fra bl.a. Dansk Ornitologisk 

Forening og lokale ornitologer.   

 På baggrund af disse observationer blev 12 af de 20 lokaliteter udvalgt til en nærmere undersøgelse i yngletiden. De 12 

lokaliteter blev undersøgt 2-3 gange i løbet af ynglesæsonen 2018. Hvor det blev vurderet nødvendigt, blev der desu-

den indlagt natlytninger efter nataktive arter.   

11.2.1.3 Trækfugle  

Konsulentfirmaet Ravnhøj Consult har lavet undersøgelser af trækfugle. For en mere detaljeret beskrivelse af metoden 

henvises til Bilag 3B Trækfugle. Ravnhøjs metode omfatter bl.a. en forudgående sondering og undersøgelse, data fra 

Dansk Ornitologisk Forening (DOFBasen), lokale ornitologer og jægere, samt egen erfaring fra området.   

Ravnhøj Consult har vurderet, at der er fire væsentlige rastelokaliteter, dvs. lokaliteter, hvor især nordiske svaner over-

natter regelmæssigt. Det er Kongeå, Ribe Østerå/Munkesøen, Tyvse og Sæd/Ubjerg. De udvalgte lokaliteter blev besigti-

get i perioden fra november 2018 til marts 2019 med fokus på tilstedeværelse af svaner, gæs og traner. Disse artsgrup-

per var udvalgt af Ravnhøj Consult som de relevante arter at kortlægge i forhold til risikoen for kollisioner med luftled-

ningen. Lokaliteterne blev opsøgt før solopgang for at observere antallet af overnattende gæs og svaner samt for at 

notere disses adfærd omkring udflyvning fra overnatningsområde til fourageringsområderne. Der blev noteret tids-

punkt for udflyvning, flyveretning, reaktioner i forhold til eksisterende luftledninger mv. Der blev i gennemsnit observe-

ret 2-3 timer ved hver lokalitet pr. gang. Lokaliteterne Kongeå og Ribe Østerå/Munkesø er undersøgt 10 gange hver, 

mens Tyvse er besøgt 7 gange og Sæd/Ubjerg 9 gange.  

11.2.2 Metode for vurdering af påvirkninger  

Vurderingen af om projektet medfører væsentlige virkninger på miljøet er lavet på baggrund af den linjeføring som 

fremgår af de indsatte figurer og af Kortbilag 2 Natur, samt kortbilag i Bilag D. Herudover af den tekniske projektbeskri-

velse (Bilag 1). Vurdering af, om en given påvirkning er væsentlig eller ej, er lavet med udgangspunkt i kriterierne som er 

opstillet tidligere i rapporten, se Tabel 4-1.   
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Ved vurderingerne tages der afsæt i forsigtighedsprincippet. Dette indebærer, at hvis der er tvivl om hvorvidt et beskyt-

tet naturområde, et værdifuldt skovområde, en beskyttet paddeart eller en sjælden eller beskyttet fugleart vil blive på-

virket og i hvilket omfang, så kommer tvivlen naturen til gode.   

Vurderinger for § 3 beskyttede naturområder omhandler en vurdering af, om projektet kan give anledning til ændringer 

af de konkrete § 3 områders tilstand og naturværdi.   

I forhold til skove handler væsentlighedsvurderinger primært om, om der sker en forringelse af skovens naturværdi ved 

fældning af ældre træer, eller påvirkning af værdifulde skovnaturtyper.   

I forhold til dyrelivet har artens levevis, levested, levestedets økologiske funktionalitet og bestandens størrelse betyd-

ning for, hvordan projektet potentielt kan påvirke arten. For Bilag IV-arter handler vurderingerne om, hvorvidt projektet 

beskadiger Bilag IV-arters yngle- og rasteområde, herunder overvintringsområder, set i forhold til levestedernes økolo-

giske funktion for de lokale bestande, men også områderne mellem yngle- og rasteområde indgår, idet arterne skal 

kunne vandre mellem områderne. For fugle handler vurderinger om, hvorvidt ynglesteder påvirkes og evt. påvirkninger 

af individer sammenholdes med nationale tal for bestandene. 

Ved vurdering af risikoen for og ved udslip af boremudder ved underboring henvises der til vurdering og beskrivelse 

heraf i afsnit 9.5. Beskrivelsen omfatter en vurdering af boremudderets fysiske og kemiske egenskaber og mulige på-

virkning af jordlevende organismer, planter og dyr i både vandmiljøet og i det terrestriske miljø. 

11.3 Fokusområde 1: § 3 beskyttede naturområder 

Beskyttede naturområder forvaltes efter naturbeskyttelseslovens § 3, som foreskriver, at der ikke må foretages ændrin-

ger i tilstanden. I en senere fase vil Esbjerg eller Tønder Kommune skulle vurdere, om projektet medfører en ændring af 

tilstand i § 3 beskyttede områder. Hvis det sker, vil Energinet søge om dispensation og kommunen kan i den forbindelse 

stille vilkår.   

Hvor projektet krydser et beskyttet naturområde, vurderes det om anlægsfasen kan give anledning til tab af væsentlige 

naturværdier. Det kan ske som følge af gravearbejde i forbindelse med arbejdspladser. Herudover ved kørsel i fugtige 

naturtyper. Hvis naturtypens værdier er knyttet til træopvækst (fx en mose med elle-/askeskov) kan der ske en påvirk-

ning som følge af trærydning. Endelig kan grundvandsafhængige naturtyper blive påvirket som følge af midlertidige 

grundvandssænkninger i forbindelse med udgravning til fundamenter og kabelgrave. Grundvandssænkning ved funda-

menter varer 20-40 dage og ved kabelgrave op til 10 dage og vandet vil blive nedsivet lokalt på terræn til samme ter-

rænnære magasin, som grundvandet stammer fra. Det vurderes, at den mulige miljøpåvirkning ved en midlertidig 

grundvandssænkning omkring master og kabelgrave vil være ubetydelig eller mindre, på grund af den korte varighed og 

da vandet nedsives, og at variationen ikke vil overstige den naturlige variation i grundvandsstand og i fugtighedsforhol-

dene for de naturområder, som ligger langs anlægget.  

Ved grundvandssænkning kan der være risiko for okkerforurening. Dette forhold er nærmere beskrevet i afsnit 9.4 

(Fokusområde 3: Risiko for okkerforurening ved tørholdelse i anlægsfasen). Heraf fremgår, at grundvand, der bortledes 

til nedsivning, udelukkende vil blive udledt til landbrugsjord og hverken til naturområder eller til vandløb eller andre 

vandforekomster. Okker, der består af iltede jernforbindelser, påvirker derfor ikke naturområder. 

I driftsfasen kan tilstedeværelse af en mast i et beskyttet naturområde betyde en ændret tilstand omkring selve maste-

foden, da der lidt nede i jorden ligger et betonfundament. Herudover kan en overhængende luftledning eller et nedgra-

vet kabel på tværs af et § 3 område betyde, at der ikke kan ske retablering af træbevoksning, men derimod vil der fo-

regå en jævnlig nedskæring af opvækst over en vis højde, eller fjernelse af træer som kan få dybdegående rødder.   
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Beskrivelsen af § 3 områder er opdelt på de enkelte naturtyper, da projektets påvirkninger vil afhænge af, om der fx er 

tale om hede, mose eller sø. De beskyttede naturområder og antallet som krydses af 400 kV projektet fremgår af Tabel 

11-1. Af disse er strandeng ikke nærmere beskrevet, da naturtypen ikke findes nær projektet, men langs kyst og fjord. 

Ligeledes er søer ikke beskrevet. Højspændingsforbindelsen krydser 8 søer med en luftledning, som ikke vurderes at 

kunne påvirke søerne, hverken i anlægsfase eller driftsfase. Der er ingen søer som krydses af kabelanlæg. Der bliver ikke 

placeret arbejdspladser i eller kørt igennem de beskyttede søer, ligesom der ikke sker permanent sænkning af grund-

vand, som evt. ville kunne påvirke dem.  

 

Tabel 11-1 Oversigt over § 3-natur, der krydses af linjeføringen 

Naturtype  Antal  

Eng 19 

Mose 8 

Hede 2 

Overdrev  0 

Strandeng 0 

Sø  8 

Vandløb  49 

 

11.3.1 Eng  

11.3.1.1 Miljøstatus 

Engområderne er karakteriseret ved fugtige forhold og lav vegetation, da de typisk er omfattet af en form for drift, en-

ten slåning eller afgræsning.   

 Den nye 400 kV-forbindelse krydser 19 områder med beskyttet eng (se Tabel 11-2), hvis geografiske placering kan ses 

på Kortbilag 2 Natur.  

 

Tabel 11-2 Enge som krydses af den nye 400 kV forbindelse. Argumentation for vurdering følger efter tabellen. For 

områder med fed, er der lavet en mere uddybende vurdering. 

Placering Områdenr. Områdenavn Anlæg Vurdering 

Kort 1 1C (delområde 

A og B) 

Eng nord for Station En-

drup 

Kabelanlæg Vurderes nærmere (moderat 

påvirkning) 

Kort 1  Område 32 Eng nord for Sneum Å Luftledning og arbejdsplads 

til mast (mast 2) 

Mindre påvirkning 

Kort 1 Område 34 Eng og mose ved Vibæk Å Luftledning (mast 4-5) Ubetydelig påvirkning 
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Tabel 11-2 Enge som krydses af den nye 400 kV forbindelse. Argumentation for vurdering følger efter tabellen. For 

områder med fed, er der lavet en mere uddybende vurdering. 

Placering Områdenr. Områdenavn Anlæg Vurdering 

Kort 1 Område 36 Eng nord for Holsted Å Luftledning og arbejdsplads 

til mast (mast 11) 

Mindre påvirkning 

Kort 1 Område 37  Eng nord for Ilsted Å Luftledning og arbejdsplads 

til mast (mast 17) 

Mindre påvirkning 

Kort 1  Område 7 Mose og eng syd for Il-

sted Å 

Luftledning (mast 17-18) Ubetydelig påvirkning 

Kort 1 Område 38 Eng syd ved Ilsted Å Luftledning og arbejdsplads 

til mast (mast 18) 

Mindre påvirkning 

Kort 2 Område 40 Eng syd for Kongeå Kabel anlagt ved styret un-

derboring 

Ingen påvirkning (evt. mindre) 

Kort 2 Ikke undersøgt Eng nordøst for Hedegård Luftledning (mast 43-44) Ubetydelig påvirkning 

Kort 3 Område 11 Eng og mose nord for 

Ribe Å 

Kabel anlagt ved styret un-

derboring 

Ingen påvirkning (evt. mindre) 

Kort 3 Område 12 Eng syd for Ribe Å Kabel anlagt ved styret un-

derboring 

Ingen påvirkning (evt. mindre) 

Kort 5 Ikke undersøgt Eng vest for Frifelt Luftledning (mast 83-84) Ubetydelig påvirkning 

Kort 6 Område 47  Eng nord for Renbæk Luftledning (mast 93-94) Ubetydelig påvirkning 

Kort 6 Område 48 Eng syd for Renbæk Luftledning og arbejdsplads 

til mast (mast 94) 

Mindre påvirkning 

Kort 6 Område 50 Eng syd for Sølbæk Luftledning (mast 96-97) Ubetydelig påvirkning, 

Kort 7 Ikke undersøgt Eng nord for Bredebro Luftledning (mast 129-130) Ubetydelig påvirkning 

Kort 7 Ikke undersøgt Eng nord for Brede Å Kabel anlagt ved styret un-

derboring 

Ingen påvirkning (evt. mindre) 

Kort 9 Område 29, 30 

og 53 

Enge ved Arnå Luftledning og arbejdsplads 

til mast (mast 167) 

Vurderes nærmere (mindre 

påvirkning) 

Kort 9 Ikke undersøgt Eng omkring Hvirlå Luftledning (mast 168-169) Ubetydelig påvirkning 

 

Jf. Tabel 11-2 er der en ingen påvirkning af fire enge da de krydses af et kabelanlæg anlagt med styret underboring. Den 

styrede underboring friholder engene for gravearbejder, oplæg af jord og kørsel med maskiner, som kan efterlade bli-

vende kørespor.  

Hvis der sker et blow-out, hvor boremudder undslipper til overfladen og lægger sig på vegetationen i engene, vurderes 

den potentielle påvirkning af engene at være mindre da: 

- der er konstant overvågning af underboringen, så udslippet hurtigt kan stoppes og kun en mindre mængde 
boremudder derfor undslipper 

- der udelukkende anvendes miljøacceptable stoffer  
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- det er dokumenteret at der ikke er en påvirkning af jordlevende organismer (jf. afsnit 8.2.3.2 med reference til 
DHIs redegørelse (DHI (2021a) og DHI (2021b)) 

- der er udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer inddæmning og opsamling af boremudder med det samme 
(se Bilag 1 Projektbeskrivelse og afsnit 9.5.3).  

Blow-out, tiltag som minimerer risikoen for at det sker og de stoffer som boremudderet indeholder, er nærmere be-

skrevet i afsnit 9.5 (Fokusområde 4: Risiko for udslip af boremudder ved styret underboring. 

Ved trækning af luftledningskabler på tværs af områderne vil kørslen som udgangspunkt foretages udenom beskyttede 

arealer eller ved overskydning af ledningerne. Hvis der ikke kan undgås kørsel, foretages den med mindre køretøjer 

med lavt marktryk, som vurderes ikke at kunne forsage trykskader. 

Jf. Tabel 11-2 er der en ubetydelig påvirkning af otte enge som krydses af en luftledning, uden master placeret i eller 

nær engen. Der placeres ikke master i områderne og kørsel vil med de indarbejdede projekttilpasninger så vidt muligt 

undgås og ellers ske med små maskiner med lavt marktryk eller ved brug af køreplader, hvis der køres med køretøjer, 

der kan efterlade permanente kørespor.  

Jf. Tabel 11-2 er der en mindre påvirkning af fem enge hvor der placeres master 5-10 meter uden for engene. Selvom 

selve fundamentet til masterne placeres uden for engene, kan det ikke udelukkes at udgravning til fundamentet sker 

ind i kanten af engene. Ligesom der muligvis skal udlægges køreplader på et mindre areal i engene, op til 1.000 m2. For 

engen nord for Sneum (Område 32), nord for Holsted Å (Område 36) og nord for Ilsted Å (Område 7) er det på bag-

grund af den kortlægning der fremgår af Bilag 3A vurderet, at evt. gravearbejde og udlæg af køreplader i kanten, i de 2-

4 måneder hvor masten rejses, er en mindre påvirkning. Det kan ikke udelukkes at engene bliver påvirket i anlægsfasen, 

men påvirkningen vurderes at være mindre, da engene ikke rummer væsentlige naturværdier og derfor vurderes at 

kunne retablere den samme naturværdi som i dag, inden for få år. Der vil ikke være behov for planering ved udlæg af 

køreplader i § 3 beskyttede enge og hvis der graves, anvendes den samme type jord til retablering af § 3 arealerne, 

uden tilførsel af muldjord. Terrænet genskabes og der udsås ikke frøblandinger. Ved at anvende pælefundament i ste-

det for et pladefundament, kan størrelsen af det påvirkede område i engene minimeres, men endelig afklaring af funda-

mentstype kan først fastlægges i forbindelse med geotekniske forundersøgelser, som gennemføres senere.  

Engen syd for Ilsted Å (Område 38) rummer rigkærsvegetation og engen syd for Renbæk tidvis våd eng. Begge har bety-

delige naturværdier. Derfor vil mast 18 og mast 94, som står tæt på de to enge blive etableret så udlæg af køreplader, 

kørsel med store maskiner og gravearbejde på engene undgås.   

For en eng, som ikke er nævnt ovenfor (Læhegn og eng syd for Kongeåen, Område 41), passerer kabelanlægget tæt 

forbi engen (afstand på 7-8 meter, med et læhegn imellem). Engen er en tør kultureng uden væsentlig naturværdi (se 

Bilag 3A Natur), men ligger inde i et Natura 2000-område. Selvom der ikke er tale om en sårbar lokalitet eller en habitat-

naturtype, vil det blive sikret, at der ikke sker gravearbejder, oplæg af jord eller kørsel med maskiner, som efterlader 

blivende kørespor på engen. Dette kan f.eks. ske ved at længdeflytte jord over den relativt korte strækning, hvorved 

bredden af anlægsbæltet minimeres.  

For en eng, som ligeledes ikke er nævnt ovenfor (Eng øst for Ribe, Område 45), da den ikke krydses af anlægget, passe-

rer kabelanlægget tæt forbi engen (afstand på ca. 9-10 meter). Engen er domineret af fløjlsgræs, eng-brandbæger og 

rød svingel og med begrænset botanisk værdi (se Bilag 3A Natur). Det vurderes at være en mindre miljøpåvirkning, hvis 

der sker kørsel med maskiner på engen.  

De steder hvor anlægsarbejdet sker inde på engene, vil kommunen blive bedt om at vurdere, om arbejdet kræver en 

dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3.  

I det følgende er de to områder med enge beskrevet, som der jf. Tabel 11-2 er vurderet behov for en nærmere vurde-

ring af.  
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Eng nord for Station Endrup 

Engområderne nord for højspændingsstationen ved Endrup er besigtiget (Område 1C) og i den forbindelse blevet op-

delt i fire delområder, hver med forskellig naturværdi (se Figur 11-1). Delområderne A og B er eng. A er kultureng med 

indslag af natureng, mens B er natureng med højstaudesamfund og pletvise rester af rigkær. B vurderes at have et vær-

difuldt naturindhold, mens A har lav naturværdi.  

De to enge (A og B) er besigtiget samlet af Esbjerg Kommune i 2015 som har vurderet naturtilstanden til IV (ringe) og 

beskrevet området som en temmelig ensartet natureng, men med mindre partier, der er mere våde, og som indeholder 

arter som trævlekrone, harestar og kær-snerre. Ellers domineret af lyse-siv, mosebunke og fløjlsgræs. Langs grøften 

mellem de østlige parceller vokser bl.a. tormentil og øret pil. 

 

 

Figur 11-1  Eng nord for Station Endrup i Esbjerg Kommune 
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Enge omkring Arnå 

Engene ved Arnå (se Figur 11-2) er besigtiget som tre separate lokaliteter. én nord for åen (område 29) og to syd for 

åen (område 30 og 53). Område 29 og 30 er estimeret til naturtilstand 3 og er kultureng domineret af høje græsser som 

almindelig rapgræs, fløjlsgræs og eng rævehale. Både nord og syd for åen findes enkelte små partier med natureng, 

med stjernearter som engkarse, engkabbeleje, kær ranunkel, grå star, alm. star, gul iris og græsbladet fladstjerne.  

Område 53 hvor masten placeres er artsfattig (naturværdi 4) med tydelige tegn på omlægning. Der er tørre partier, 

men også mere våde partier med dominans af eng-rævehale og rørgræs samt forekomst af enkelte mosebunke og eng-

karse. 

Engen nord for åen er i 2018 besigtiget af Tønder Kommune. De beskriver den som en kultureng med naturværdi III 

(moderat), som hidtil er omlagt hvert 10. år. Engene syd for Arnå er er besigtiget af Miljøstyrelsen i 2013 som beskriver 

Område 30 som en ferskeng med naturværdi IV (ringe) og Område 53 som ferskeng, men med naturværdi V (dårlig).  

 

 

Figur 11-2 Enge omkring Arnå 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  166/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

11.3.1.2 Miljøpåvirkning 

11.3.1.2.1 Anlægsfase 

Eng nord for Station Endrup 

Engområderne nord for Endrup vil blive påvirket i anlægsfasen som følge af anlægsarbejderne til etablering af kabelan-

lægget. Det er kun et af kabelsystemerne som skal graves ned gennem engen, og derfor skal der graves to kabelgrave 

og bruges et anlægsbælte på 28 meter. Dvs. at der udover to render til kabelanlægget påvirkes arealer på engen hvor 

der oplægges jord og køres med store anlægsmaskiner. Påvirkningen sker i en periode på op til ca. 14 dage, hvorefter 

området retableres. Delområde A vil udover gennemgravning, også blive påvirket af tilstedeværelsen af en arbejdsplads 

til underboring, som forventes at kunne holdes inden for de 28 meter i bredden, men vil være til stede i op til 1 måned. 

Arbejdspladsen forventes at blive belagt med køreplader, uden behov for planering under dem.  

Påvirkningen af delområde A vurderes at være mindre, da naturværdien er lav og vurderes hurtigt at kunne retableres 

efter gravearbejdet. 

Nedgravning af et kabel gennem delområde B vurderes at kunne medføre et tab af naturværdier, da de pletvise rester 

af rigkær kan blive bortgravet. Energinet har erfaring for retablering af vegetation efter nedgravning af et elkabel fra 

Fanø, hvor CobraCabel blev gravet ned i 2017 (BioWitt, 2021). Her var konklusionen, at plantesamfund på strandeng er 

retableret efter et år og det vurderes at noget lignende vil være tilfældet for eng. På Fanø var der også et område med 

rigkær som blev gennemgravet, og her var plantesamfundet ikke retableret efter et år, og vurderingen var, at der ville 

gå en længere årrække før det var tilfældet.  

Det vurderes derfor at de pletvise rester af rigkær kan blive påvirket, hvis de bortgraves. Det vurderes at påvirkningen af 

naturtypen rigkær kan afværges ved at vækstlaget graves af, opbevares og benyttes som afsluttende lag ved retable-

ring, samt at anlægsarbejdet tilpasses til at foregå udenfor vækstsæsonen med brug af køreplader og indsnævret ar-

bejdsbælte. Samlet set vurderes miljøpåvirkningen ved de indarbejdede afværgeforanstaltninger at være moderat.  

Før gennemgravning af engen vil der blive søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 hos Esbjerg Kommune. 

Enge ved Arnå 

Engområderne nord og syd for Arnå bliver påvirket i forbindelse med udtrækning af ledning, hvor der kan være kørsel 

med terrængående køretøjer. Miljøpåvirkningen af dette vurderes at være ubetydelig, da der køres med terrængående 

køretøjer med lavt marktryk eller anvendes køreplader (uden behov for planering).  

Engområdet syd for Arnå vil blive påvirket i anlægsfasen som følge af gravearbejderne til rejsning af en mast. Masten 

placeres i et område med lav naturværdi og det vurderes at gravearbejder i engen er en mindre påvirkning, da området 

vurderes at kunne retablere den nuværende naturværdi inden for en vækstsæson. I forbindelse med etablering af fun-

dament og rejsning af masten vil der være behov for at etablere en midlertidig arbejdsplads med en omtrentlig stør-

relse på 2.500 m2 samt en midlertidig adgangsvej med en bredde på ca. 4 m, der tillader maskiner adgang til området. 

Arbejdspladsen og kørevejen belægges formentlig med køreplader, uden behov for planering under. Det har ikke været 

muligt at undgå at placere en mast i engen, da engområdet er bredere end 370 meter, som er det maksimale spænd 

mellem to master. Linjeføringen er fastlagt ud fra hensyn til bl.a. Sandholm Skov mod øst og Store Emmersker mod vest.  

Før arbejdspladsen etableres i engen vil der blive søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 hos Tønder 

Kommune. 
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11.3.1.2.2 Driftsfase 

I driftsfasen er den eneste påvirkning afvaskning af zink som kan akkumuleres i jorden. Påvirkningen er beskrevet i afsnit 

8.4 (Fokusområde 3: Miljøpåvirkning fra forvitring og korrosion), hvor en væsentlig påvirkning udelukkes. Det vurderes 

at påvirkningen af naturområdet Enge ved Arnå er ubetydeligt. Herudover vurderes der ikke at ske påvirkninger og det 

vurderes at engvegetation vil indfinde sig igen inden for få år efter arbejdspladser er fjernet.  

11.3.1.3 Afværgeforanstaltninger 

• Ved gravearbejde i delområde 1C.B Eng nord for Station Endrup minimeres arbejdsbæltets bredde fra 28 
meter til 16 meter, ved at længdeflytte den jord, der graves op. Der anvendes køreplader ved kørsel med 
anlægsmaskiner i området og kørepladerne fjernes umiddelbart efter anlægsarbejdets afslutning, så de ligger 
på vegetationen kortest mulig tid. For at øge retableringshastigheden, vil det øverste jordlag, hvor frøpuljen 
findes, blive skrabet af, opbevaret separat og spredt ud øverst, efter anlægsarbejdets afslutning. 
Anlægsarbejdet vil blive gennemført uden for den primære vækstsæson 15. marts -1. juli.  

• Hvor master placeres tæt på § 3 eng uden væsentlige naturværdier (mast 2, 11, 17) søges arbejdsarealer holdt 
uden for engene, f.eks. ved at anvende pælefundament i stedet for pladefundament. Hvor dette ikke er muligt, 
vil arbejdsarealernes størrelse blive minimeret mest muligt. 

• Hvor master placeres tæt på § 3 eng med naturværdier (mast 18 og 94) vil arbejdsarealer blive holdt uden for 
engene, f.eks. ved at anvende pælefundament i stedet for pladefundament.  

• En § 3 eng syd for Kongeåen (Område 41) friholdes for gravearbejde, oplæg af jord eller kørsel med køretøjer 
som efterlader blivende kørespor. Dette kan f.eks. ske ved længdeflytning af jord, hvorved arbejdsbæltets 
bredde minimeres.  

• Efter gravearbejder i § 3 eng anvendes den samme type jord til retablering og der tilføres således ikke 
muldjord. Terrænet genskabes og der udsås ikke frøblandinger. 

• Oplæg af jord undgås i enge. Så vidt muligt undgås kørsel i enge. Ved kørsel i engområder anvendes 
køreplader, hvis maskinerne kan efterlade blivende kørespor. Der vil ikke være behov for planering under 
køreplader i engområder. 

 

11.3.2 Mose 

11.3.2.1 Miljøstatus 

Moseområderne er fugtige til våde, udyrkede eller ekstensivt udnyttede arealer. Vegetationen som er knyttet til disse 

områder, varierer fra lav til høj og kan således omfatte alt fra urtedominerede plantesamfund til fx elle- og askeskov.  

Den nye 400 kV forbindelse krydser 8 områder med beskyttet mose (se  Tabel 11-3), som kan ses på Kortbilag 2 Natur.  

 

Tabel 11-3 Moser som krydses af den nye 400 kV forbindelse. Argumentation for vurdering følger efter tabellen. For 

områder med fed, er der lavet en mere uddybende vurdering. 

Placering Områdenr. Områdenavn Anlæg Vurdering 

Kort 1 Område 32 Mose nord for 

Sneum Å 

Luftledning og arbejds-

plads til mast (mast 2) 

Vurderes nærmere (moderat påvirkning) 

Kort 1  Område 1 Mose syd for 

Sneum Å 

Luftledning (mast 2-3) Vurderes nærmere (mindre påvirkning) 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  168/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

Kort 1 Område 35 Mose ved Vi-

bæk Å 

Luftledning (mast 4-5) Vurderes nærmere (mindre påvirkning) 

Kort 1 Ikke under-

søgt 

Mose syd for 

Holsted Å 

Luftledning (mast 11-

12) 

Ubetydelig påvirkning 

Kort 1  Område 7 Mose syd for Il-

sted Å 

Luftledning (mast 17-

18) 

Vurderes nærmere (moderat påvirkning) 

Kort 4 Ikke under-

søgt 

Ribe Holme Kabel anlagt ved styret 

underboring 

Ingen påvirkning (evt. mindre) 

Kort 8 Område 52 Vennemose Luftledning (mast 158-

159) 

Vurderes nærmere (ubetydelig påvirkning) 

Kort 9 Ikke under-

søgt 

Nord og syd for 

Grønå 

Kabel anlagt ved styret 

underboring 

Ingen påvirkning (evt. mindre) 

 

Jf. Tabel 11-3 er der ingen påvirkning af to moser som krydses af et kabelanlæg anlagt ved styret underboring. Den sty-

rede underboring friholder moserne for gravearbejder, oplæg af jord og kørsel med maskiner, som kan efterlade bli-

vende kørespor. Ved underboring er der risiko for blow-out af boremudder.  

Hvis der sker et blow-out, vurderes den potentielle påvirkning af moserne som følge af boremudder som lægger sig på 

vegetationen og opløses i evt. tilstedeværende vand at være mindre da: 

- der er konstant overvågning af underboringen, så udslippet hurtigt kan stoppes og kun en mindre 
mængde boremudder derfor undslipper 

- der udelukkende anvendes miljøacceptable stoffer 

- det er dokumenteret at der ikke er en påvirkning af jordlevende organismer (jf. afsnit 9.5.6.1 med 
reference til DHIs redegørelse (DHI (2021a) og DHI (2021b))  

- der er udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer inddæmning og opsamling af boremudder med det 
samme (se Bilag 1 Projektbeskrivelse og afsnit 9.5.3).  

 

Ved trækning af luftledningskabler på tværs af områderne vil kørslen som udgangspunkt foretages udenom beskyttede 

arealer eller ved overskydning af ledningerne. Hvis der ikke kan undgås kørsel, foretages den med mindre køretøjer 

med lavt marktryk, som vurderes ikke at kunne forsage trykskader. 

Jf. Tabel 11-3 er der en ubetydelig påvirkning af en lysåben mose som krydses af luftledningsanlægget uden master pla-

ceret i eller nær. Der skal ikke fældes træer eller placeres master og at de generelle afværgeforanstaltninger i forhold til 

kørsel gælder.  

For en Mose øst for Ribe (Område 44), som ikke er nævnt ovenfor da den ikke krydses af anlægget, passerer kabelan-

lægget tæt forbi mosen (afstand på ca. 13 meter). Mosen er værdifuld med væsentligt naturindhold, herunder arter 

som trævlekrone og vandnavle. Den er lysåben og plejes ved slåning (se Bilag 3A Natur). For at undgå at påvirke mosen 

sikres det, at der ikke sker kørsel eller oplag i mosen. Det sker evt. ved at længdeflytte jord for at minimere arbejdsbæl-

tets bredde.   

For alle moserne gælder, at Energinet vil afklare med Esbjerg eller Tønder Kommune, om anlægsarbejdet kræver di-

spensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  
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I det følgende er de fem træbevoksede moser beskrevet som der jf. Tabel 11-3 er vurderet behov for en nærmere vur-

dering af. Nogle steder kan nogle af træerne muligvis bevares, men der er i vurderingerne taget udgangspunkt i, at træ-

erne fjernes inden for hele anlægsbæltet, dvs. i en bredde af 68 meter.  

For alle områderne gælder det, at en påvirkning i driftsfasen som følge af løbende fjernelse af opvækst vurderes at 

være ubetydelig, fordi ny tilgroning af moserne ikke fremmer naturværdier for naturtypen mose. 

 

Moser nord og syd for Sneum Å 

Et moseområde nord for Sneum Å er besigtiget som Område 32 i forbindelse med dette projekt (se Figur 11-3). Mosen 

er træbevokset og domineret af rødel. Der er enkelte gammelskovsindikatorer, stor-konval og smalbladet mangeløv, 

men forekomsterne er relativt små og spredte. Mod syd er der mere fugtigt og her vokser guliris og topstar.   

Området er også besigtiget af Esbjerg Kommune i 2011 og estimeret til naturværdien IV (ringe). Området er beskrevet 

som højstammet elleskov - meget lidt sumppræg, men dog domineret af fugtigbundsarter som mose-bunke og rørgræs. 

Arealet omkring dokumentationscirkel er fugtigt med bl.a. top-star, alm. mjødurt og krybende baldrian. 

Moseområdet syd for Sneum Å er besigtiget som område 1 (se Figur 11-3) og vurderet til naturtilstand III (moderat). 

Mosen er en værdifuld og artsrig mose med bl.a. kragefod, gul iris og almindelig star i den østlige del (øst for indsnæv-

ringen). Der er en del opvækst af gråpil. 

Moseområdet er også besigtiget i 2011 af Esbjerg Kommune som har estimeret naturtilstanden til IV (ringe) og beskre-

vet mosen som fattigkær og et forarmet mose/eng-areal, hvor langt hovedparten er helt domineret af vild kørvel. En-

kelte sporadiske lavninger omkring de spredte pilebuske med rudimenter af mere naturlig mose- og engvegetation. 

 

  

Figur 11-3 § 3 beskyttet natur omkring Sneum Å. Moseområderne som krydses af anlægget nord og syd for Sneum 

Å er begge besigtiget. 

 

Mose syd for Vibæk 
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En mose syd for Vibæk (Område 35, se Figur 11-4) har et værdifuldt botanisk indhold, bl.a. med meget våde områder 

med trykvand, hvor der vokser vandnavle. En del af området er piletilgroet, formentlig en yngre tilgroning, da træerne 

er relativt små.  

 

Figur 11-4 Mose syd for Vibæk i Esbjerg Kommune 

 

Mose syd for Ilsted Å 

En mose syd for Ilsted Å (Område 7, delområde A, se Figur 11-5) er en meget værdifuld skovbevokset tørvemose (habi-

tatnaturtype 91D0), domineret af dun birk. Mosen har en naturlig struktur med etager og henfald, og store dunbirke 

(dbh op til 50 cm) og almindelig eg (dbh op til 60 cm). Der er fugtige partier med tørvemos (sphagnum), almindelig star 

og stjernestar og der er konstateret 10 stjernearter. Der er både liggende og stående dødt ved med tøndersvampe og 

birkeporesvampe.  



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  171/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

Moseområdet er besigtiget i 2014 af Esbjerg Kommune som har estimeret naturtilstanden til II (god) og defineret områ-

det som fugtigt krat som er beskrevet som: Birkemose domineret af høje træer. Urtelaget er ikke tæt. I den vestlige del 

dominerer bredbladet mangeløv med en del hindbær og lidt brombær. Mod øst er arealet vådere og pletvis findes par-

tier med tørvemos. Enkelte våde arealer domineres af høj sødgræs. Spredt i mosen ligger enkelte store, væltede birk.  

 

 

Figur 11-5 Moseområde syd for Ilsted Å i Esbjerg Kommune 

 

Vennemose 

I forbindelse med dette projekt er mosen besigtiget som område 52 (se Figur 11-6). Mosen er meget tilgroet med især 

gråpil, som endnu er relativ ung og dermed med lavere naturværdi. Der er stadig rester af mosevegetation og en varie-

ret topografi med dybe vandfyldte huller og mere tørre partier.  
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Mosen er også besigtiget af Tønder Kommune i 2009 og vurderet til at have en naturtilstand på III (moderat). Mosen er 

beskrevet som kratmose med to vandhuller, østlige del oprenset og ryddet indenfor 1 år fra 2009. Ganske eutrofieret. 

 

 

Figur 11-6 Moseområde ved Vennemose i Tønder Kommune 

 

11.3.2.2 Miljøpåvirkning 

11.3.2.2.1 Anlægsfase 

Mose nord og syd for Sneum Å 

I mosen nord for Sneum Å (Område 32) vil der i anlægsfasen ske fældning af træer i næsten hele området, muligvis kan 

enkelte træer mod vest bevares. Fældningen af træer foretages for at sikre, at der ikke er bevoksning under 
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ledningsanlægget. Træerne vil ikke blive fjernet med rødder, men beskåret tæt ved terræn. Anlægsarbejderne vurderes 

at medføre en tilstandsændring   på moseområdet, som under de nuværende forhold er karakteriseret som aske/elle-

sump. I de områder, der er omfattet af træfældning, vil mosen blive mere lysåben, hvilket vil give plads til opblomstring 

at nye arter. Naturpåvirkningerne af selve mosen minimeres som beskrevet mest muligt, og fældningen sker med ma-

skiner, som ikke efterlader blivende kørespor. Træerne vil med tiden skyde op igen og tilnærme sig en naturtilstand som 

nærmer sig den, der findes i området under de nuværende forhold (se dog afsnit 1.1.1.1.2 om driftsfasen). Mod sydvest 

kommer arbejdsarealet omkring mast 2 muligvis til at gå ind i mosens udkant. Da der i dette område er fugtigt og fore-

komst af bl.a. top-star, vurderes det at være en moderat påvirkning, hvis arbejdsarealet rækker ind i mosen.  

I mosen syd for Sneum Å (Område 1) vil der i anlægsfasen muligvis ske rydning af gråpil, hvilket vurderes at være en 

mindre påvirkning, da pilen er yngre og uden væsentlige epifytter. Kørsel i forbindelse med evt. fjernelse af pil og træk-

ning af ledning, med køretøjer der kan efterlade blivende kørespor, vurderes at kunne medføre et tab af naturværdier. 

Med de indarbejdede afværgeforanstaltninger hvor trækning af ledning sker uden kørsel i mosen og fældning af pil sker 

udenfor den primære vækstsæson 15. marts til 1. juli, vurderes påvirkningen at være mindre.  

Mose syd for Vibæk 

I mosen syd for Vibæk (Område 35) vil der ske fældning af pileopvækst og luftledningen skal trækkes på tværs af områ-

det.   

Da området er meget vådt og med værdifuldt botanisk indhold, kan kørsel medføre en påvirkning af naturværdierne. 

Kørsel med maskiner som kan efterlade blivende kørespor i området vil derfor blive undgået. 

Selve fjernelsen af træer vurderes at være en mindre påvirkning, da der er tale om relativ ung pileopvækst.  

Eng og mose syd for Ilsted Å 

I mosen syd for Ilsted Å (Område 7) vil der i anlægsfasen ske rydning af træopvækst under og omkring luftledningen. 

Det vurderes at rydning i mosen medfører et tab af naturværdier. Rydningen sker på de østligste ca. 900 m2 af den i alt 

ca. 6.500 m2 store mose, svarende til ca. 15 % af mosen. For at minimere den naturmæssige påvirkning er der indarbej-

det afværgeforanstaltninger, så kørsel i mosen undgås, træfældning minimeres og sker manuelt udenfor den primære 

vækstsæson og det fældede materiale fjernes fra mosen. Det vurderes på den baggrund at der er tale om en moderat 

miljøpåvirkning. Med udgangspunkt i omfanget af fældning i området vurderes det, at tiltagene ikke vil medføre en til-

standsændring på de beskyttede arealer.  

Vennemose 

Rydning af opvækst i mosen vurderes at være en ubetydelig påvirkning som ikke medfører tab af naturmæssige værdier 

da der er tale om krat, hvoraf dele har været ryddet for ca. 10 år siden og således er ungt.  

11.3.2.2.2 Driftsfase 

I de beskrevne moser ved Sneum Å, Vibæk, Ilsted Å og Vennemose vil der i driftsfasen hænge en luftledning henover. 

Dette medfører   nedskæring af ny opvækst, hvis der er fare for at det vokser for tæt på luftledningerne og vil typisk 

foretages ca. hvert 15 år, efter Energinets erfaring fra lignende områder. Selve nedskæringen vil i de sårbare moseom-

råder ske med indarbejdelse af afværgeforanstaltninger, så det undgås at efterlade blivende kørespor eller efterlade 

det afskårne materiale.  

Det vurderes at mosevegetation vil kunne indfinde sig igen inden for få år efter evt. arbejdspladser er fjernet. 
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11.3.2.3 Afværgeforanstaltninger 

• Så vidt muligt vil rydning og træfældning i moser blive undgået. Rydning og træfældning vil derfor kun 
ske, hvis træerne potentielt kan vokse op til at udgøre en sikkerhedsrisiko for luftledningen.  

• I Mose nord for Sneum Å (Område 32) vil kørsel med maskiner som efterlader blivende kørespor blive 
undgået. Ligeledes vil arbejdspladsen omkring mast 2 blive holdt uden for mosen. Hvis dette ikke er 
muligt, vil der udelukkende ske kørsel på køreplader (uden behov for planering under) eller med 
maskiner som ikke efterlader blivende kørespor og der vil ikke være udgravning til fundament.  

• I Mose syd for Sneum Å (Område 1) vil kørsel i forbindelse med trækning af ledning blive undgået og evt. 
fældning af pilekrat vil ske efter 1. juli og inden 15. marts.  

• I Mose syd for Vibæk (Område 35) vil kørsel blive undgået. Fældning af træer vil ske manuelt, eller med 
en maskine, der kan fælde træerne, uden at køre ind i selve mosen.  

• I Mose syd for Ilsted Å (Område 7) vil kørsel blive undgået og omfanget af træfældninger blive minimeret 
i størst muligt omfang, herunder vil det blive søgt at topkappe træer i stedet for at fælde dem. Træer 
som ikke kan vokse sig så høje, at de udgør en sikkerhedsrisiko for luftledningen, vil blive bevaret. 
Fældning af træer vil ske manuelt udenfor den primære vækstsæson og uden for den periode, der 
anbefales af DOF af hensyn til fugle 1. marts til 31. august og det fældede materiale vil blive fjernet fra 
mosen.  

• Mose øst for Ribe (Område 44) friholdes for gravearbejde, oplæg af jord eller kørsel med køretøjer som 
efterlader blivende kørespor. Dette kan f.eks. ske ved længdeflytning af jord, hvorved arbejdsbæltets 
bredde minimeres.  

• Så vidt muligt undgås kørsel i alle moser. Ved kørsel i moseområder anvendes køreplader, hvis 
maskinerne kan efterlade blivende kørespor. Der vil ikke være behov for planering under køreplader i 
moseområder. 

• Efter gravearbejder i § 3 mose anvendes den samme type jord til retablering og der tilføres således ikke 
muldjord. Terrænet genskabes og der udsås ikke frøblandinger. 

 

11.3.3 Hede  

Hedeområder er karakteriseret ved lavtvoksende vegetation og dværgbuske, da de typisk er omfattet af en form for 

drift, enten slåning eller afgræsning.   

Den nye 400 kV forbindelse krydser 2 områder med beskyttet hede, som kan ses på kortbilag 2 Natur (se Tabel 11-4).  

 

Tabel 11-4 Heder som krydses af den nye 400 kV forbindelse. Argumentation for vurdering følger efter tabellen. For 

områder med fed, er der lavet en mere uddybende vurdering. 

Placering Områdenr. Områdenavn Anlæg Vurdering 

Kort 3 46 Hede syd for 

Tange bakker 

Kabel anlagt ved styret un-

derboring 

Ingen påvirkning (evt mindre) 

Kort 7 Ikke undersøgt Røgel Hede Luftledning (mast 135-136) Ubetydelig påvirkning 

 

Jf. Tabel 11-4 er der en ingen påvirkning af hede syd for Tange Bakker da den krydses af et kabelanlæg anlagt med sty-

ret underboring. Den styrede underboring friholder heden som er en rest af indlandsklit for gravearbejder, for oplæg af 

jord og kørsel med maskiner, som kan efterlade blivende kørespor.   
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Ved underboring er der risiko for blow-out af boremudder. Hvis der sker et blow-out, hvor boremudder undslipper til 

overfladen og lægger sig på vegetationen i heden, vurderes den potentielle påvirkning af heden at være mindre da: 

• der er konstant overvågning af underboringen, så udslippet hurtigt kan stoppes og kun en mindre mængde 
boremudder derfor undslipper 

• der udelukkende anvendes miljøacceptable stoffer 

• det er dokumenteret at der ikke er en påvirkning af jordlevende organismer (jf. afsnit 9.5.6.1 med reference til 
DHIs redegørelse (DHI (2021a) og DHI (2021b))  

• der er udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer inddæmning og opsamling af bore-mudder med det samme 
(se Bilag 1 Projektbeskrivelse og afsnit 9.5.3).  

 

Blow-out, tiltag som minimerer risikoen for at det sker og de stoffer som boremudderet indeholder, er nærmere be-

skrevet i afsnit 9.5 (Fokusområde 4: Risiko for udslip af boremudder ved styret underboring.) 

Jf. Tabel 11-4 er der en ubetydelig påvirkning af Røgel Hede som i den nordlige udkant krydses af en luftledning, uden 

master placeret i eller nær heden. Der placeres ikke master i områderne og kørsel vil med de indarbejdede projekttil-

pasninger undgås.  

11.3.3.1 Afværgeforanstaltninger 

 Kørsel i hedeområderne vil blive undgået.  

 

11.3.4 Vandløb   

Vandløb er også beskrevet i afsnit 9.3 om overfladevand, som der henvises til, bl.a. i forhold til målsætninger i henhold 

til Vandrammedirektivet. Her er vandløbene beskrevet i forhold til deres § 3 beskyttelse.   

11.3.4.1 Miljøstatus  

Den nye 400 kV forbindelse vil krydse 49 vandløb, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbene krydses 

enten med luftledninger eller med kabelanlæg. Hvor vandløb krydses med kabel, sker det ved en underboring, så der 

ikke sker gravearbejder i de § 3 beskyttede vandløb. 

• 39 vandløb krydses af luftledning. Ubetydelig påvirkning   

• 9 vandløb krydses med kabelanlæg anlagt ved underboring. Ubetydelig påvirkning, evt. mindre 

• 1 vandløb krydses med kabelanlæg anlagt ved nedgravning. Påvirkning udelukkes.  

  

De ni vandløb som krydses af et kabelanlæg anlagt ved styret underboring kan ses på Kortbilag 2 Natur og er:   

• Kongeå (se kort 2) 

• Unavngivet vandløb v. Sorgsig mark nord for Ribe (se kort 4) 

• Tved Å (se kort 4) 

• Svanekær Rende (se kort 4) 

• Ribe Å (se kort 4) 

• Brede Å (se kort 7) 

• Unavngivet vandløb syd for Brede Å (se kort 7) 

• Grøn Å (se kort 9) 
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• Lillestrøm (se kort 9)  

Det vandløb som krydses ved gennemgravning, er en nordlig sidegren til Lillestrøm (se kort 9). Vandløbet findes ikke i 

terrænet og Tønder Kommune har bekræftet at vandløbet er sløjfet på lokaliteten og forlagt til et andet forløb øst for 

anlægget. Vandløbet beskrives derfor ikke yderligere, da en påvirkning udelukkes.  

11.3.4.2 Miljøvurdering 

11.3.4.3 Anlægsfase 

Vandløb som passeres med luftledninger  

Ved passage af vandløb med luftledninger, vil der i forbindelse med trækning af ledningen, skulle ske en passage af 

vandløbene. Passagen foretages enten ved at forlinen bliver trukket over vandløbene med reb eller ved etablering af 

midlertidige overkørsler.   

 Passage af vandløbene i forbindelse med anlægsfasen vurderes at medføre en ubetydelig påvirkning af vandløbenes 

dyre- og planteliv.   

Master vil som udgangspunkt blive placeret mindst 25 meter fra vandløb. 7 master vil dog være 10-25 meter fra vand-

løb (se afsnit  9.3 om overfladevand). I afsnit  9.3 om overfladevand er det vurderet, at en påvirkning af vandløb i an-

lægsfasen, som følge af tilstedeværelse af arbejdspladsen, kan udelukkes. Derfor vurderes masteplaceringerne ikke at 

kunne medføre en påvirkning af dyre- og plantelivet i vandløbene.  

  

Vandløb som underbores  

Ved underboring af et vandløb er der risiko for, at der kan ske blowout, hvor boremudder blandes med vandløbsvandet, 

hvilket kan medføre en påvirkning af vandkvaliteten. Den styrede underboring friholder vandløbene for gravearbejder.  

Hvis der sker et blow-out, vurderes den potentielle påvirkning af vandløbene at være mindre da: 

• der er konstant overvågning af underboringen, så udslippet hurtigt kan stoppes og kun en mindre 
mængde boremudder derfor undslipper 

• der udelukkende anvendes miljøacceptable stoffer  

• boremudderet hurtigt vil sedimentere 

• der er udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer inddæmning og opsamling af boremudder med det 
samme (se Bilag 1 Projektbeskrivelse og afsnit 9.5.3).  

 

Blow-out, tiltag som minimerer risikoen for at det sker og de stoffer som boremudderet indeholder, er nærmere be-

skrevet i afsnit 9.5 (Fokusområde 4: Risiko for udslip af boremudder ved styret underboring.  

For Konge Å, Tved Å, Ribe Å, Brede Å og Grøn Å som ligger i habitatområder, er der lavet en vurdering af underboring af 

disse vandløb i kapitel 12 Natura 2000, som har udelukket en skade på disse vandløb. Det er vurderet at risikoen for 

påvirkning af vandløb ved Sorgsig Mark (underboring på ca. 30 m og 50 m), Svanekær Rende (underboring på ca. 43 m) 

vandløb syd for Brede Å og Lillestrøm (underboring på ca. 42 meter) er tilsvarende de store vandløb eller lavere, da der 

er tale om korte og ukomplicerede underboringer. Miljøpåvirkning af vandløb som underbores vurderes at være min-

dre.  

Miljøpåvirkning af vandløb som underbores vurderes at være ubetydelig, evt. mindre. 
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11.3.4.4 Driftsfasen 

Tilstedeværelse af en luftledning over vandløbene eller et kabel under vandløbene, vurderes ikke at kunne medføre en 

påvirkning af vandløbenes flora og fauna. En påvirkning af fisk som følge af magnetfelter er udelukket jf. kapitel 12 Na-

tura 2000. 

11.3.4.5 Afværgeforanstaltninger  

Ingen udover de projekttilpasninger som fremgår af projektbeskrivelsen i forhold til bl.a. foranstaltninger som minime-
rer risikoen for blowouts, jf. afsnit 9.5. 
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11.4 Fokusområde 2: Skov 

Etablering af et højspændingsanlæg i fredskov er i modstrid med skovloven, og kræver dispensation herfra. Inden pro-

jektet gennemføres, søger Energinet Miljøstyrelsen om dispensation fra Skovlovens § 11, stk. 1. Da der kan være bety-

delige naturmæssige værdier i skov, selvom det ikke er fredskov, er skov uden fredskovpligt også medtaget i beskrivel-

ser og vurderinger. I driftsfasen vil der ikke kunne genetableres højstammet skov nær højspændingsanlægget, da der 

ikke kan tillades træer med en højde som kan vokse til at udgøre en sikkerhedsrisiko for luftledningen eller skov med 

dybdegående rødder over kabelanlægget. Hensyn til skov har indgået i fastlæggelsen af linjeføring, for herved at 

undgå/minimere fældning og undgå opdeling af skovområderne. Hvor linjeføringen krydser skov, er masterne søgt pla-

ceret inden for skovarealet, for at mindske synligheden, og da placeringen af en mast, ikke betyder yderligere påvirk-

ning af skoven. Herudover er det søgt at undgå fældning af vestvendte skovbryn, da dette øger risikoen for stormfald i 

skoven.  

Ved fastlæggelse af linjeføringen er der desuden taget hensyn til de ældre dele af skovene, større ældre træer, hule 

træer, særlige skovarter, særligt værdifuld skov med karakter af naturtypen egekrat. I enkelte tilfælde påvirkes værdi-

fuld skov, da det har været nødvendigt også at inddrage andre hensyn som fx synlighed i landskabet og hensynet til at 

fremføre luftledningen med lange lige stræk.  

11.4.1 Miljøstatus 

Det kommende højspændingsanlæg krydser især mindre skovområder. Fem af dem er fredskov (hvoraf to krydses med 

et kabelanlæg etableret ved styret underboring og dermed friholdes for påvirkning), mens de resterende skovområder 

ikke er omfattet af skovloven.  

Ud fra en gennemgang af historiske ortofotos, suppleret med besigtigelser, hvor det er vurderet relevant, er det konsta-

teret at nogle af skovene er f.eks. ensartet nåleskov, intensivt drevet skov eller ung skov. Sådanne skove vurderes at 

være uden væsentlige naturværdier og er ikke nærmere beskrevet. Af de besigtigede skove drejer det sig om Område 2, 

3, 4, 5, 9, 13, 14, 39, 43 og 49.  

Fredskov uden væsentlige naturværdier, som krydses af et luftledningsanlæg, er Område 2 (Skov nord for Vibæk) og 

Område 13 og 14 (Skov ved Seem Mark). Område 2 er driftsskov med løv og nål og krydses over en strækning på ca. 510 

meter. Det forventes at der her vil skulle fældes ca. 3,5 ha fredskov. Område 13 og 14 er yngre blandingsskov uden væ-

sentlig naturværdi. Område 13 krydses over en strækning på ca. 205 meter og Område 14 over en strækning på ca. 155 

meter. I alt forventes der i de to områder at skulle fældes ca. 2,3 ha fredskov. Dvs. at der i alt forventes fældet ca. 5,8 ha 

fredskov. Fredskov er også beskrevet i afsnit 16.2.6 i kapitel 16 Materielle goder. 

Energinet vil søge Miljøstyrelsen om dispensation til fældning af fredskov og forventer i den forbindelse at der vil blive 

stillet vilkår om erstatning med ny skov i forholdet 1:2.  

To fredskovsområder passeres med et kabelanlæg etableret ved styret underboring. En smal skov langs Tved Å (ikke 

undersøgt) og Tange Skov (Område 10). Begge skove ligger øst for Ribe og beskrives ikke yderligere, da projektet ikke 

påvirker dem, herunder er der ikke forbud mod træer med dybdegående rødder hvor kabelanlægget er etableret ved 

styret underboring. Ved underboring er der risiko for blow-out af boremudder.  

Hvis der sker et blow-out, vurderes den potentielle påvirkning af skovene at være mindre da: 

• der er konstant overvågning af underboringen, så udslippet hurtigt kan stoppes og kun en mindre 
mængde boremudder derfor undslipper 

• der udelukkende anvendes miljøacceptable stoffer  
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• der er udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer inddæmning og opsamling af boremudder med det 
samme (se Bilag 1 Projektbeskrivelse).  

 

Blow-out, tiltag som minimerer risikoen for at det sker og de stoffer som boremudderet indeholder, er nærmere be-

skrevet i afsnit  9.5 (Fokusområde 4: Risiko for udslip af boremudder ved styret underboring. På baggrund af disse tiltag 

vurderes den potentielle påvirkning af skovene som følge af blow-out at være mindre. 

I stedet beskrives fire skove (se Tabel 11-5) som ikke er fredskov, men vurderes at rumme naturværdier og hvor projek-

tet vil medføre fældning af træer.  

 

Tabel 11-5 Skove som krydses af den nye 400 kV forbindelse. Argumentation for vurdering følger 

efter tabellen. 

Placering Områdenr. Områdenavn Anlæg Vurdering 

Kort 1 Område 6 Skov nord for 

Ilsted Mark 

Luftledning (mast 14-

15) 

Vurderes nærmere (min-

dre påvirkning) 

Kort 4 Område 15 Skov ved Seem 

Mark 

Luftledning (mast 56-

57)  

Vurderes nærmere (mode-

rat påvirkning) 

Kort 5 Område 51 Skov syd for 

Sølbæk 

Luftledning (mast 96-

97) 

Vurderes nærmere (min-

dre påvirkning) 

Kort 7 Område 10B Skov syd for 

Brede Å 

Kabelanlæg, åben grav Vurderes nærmere (min-

dre påvirkning) 

 

Skov nord for Ilsted Å 

Skoven er besigtiget (Område 6) og i den forbindelse inddelt i to delområder (se Figur 11-7). Delområde A er driftsskov 

med blandet løv og nål. Området i det nordøstligste del af skoven er en blandet beplantning med dominans af Alminde-

lig eg og med bl.a. engriflet hvidtjørn, bøg, dun birk, almindelig røn, rødgran og glansbladet hæg. I skovbunden er der 

bl.a. bølget bunke, smalbladet mangeløv og almindelig gedeblad.  

Delområde B i skovens sydøstlige del har karakter af naturskov med dominans af bøg. Den er mosrig og med dødt, lig-

gende og stående ved med indikatorsvampen tøndersvamp på flere træer. Området er fugtigt og med god hydrologi. 

Størstedelen af skoven er fredskov, men ikke området mod nordøst.  
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Figur 11-7 Skov nord for Ilsted Å i Esbjerg Kommune 

 

Skov ved Seem Mark 

Syd for to områder med fredskov uden væsentlig naturværdi (Område 13 og 14) ligger en ca. 70 år gammel skov som 

ikke er fredskov (Område 15, se Figur 11-8). I delområde C er der ældre, krogede bøge- og egetræer med naturmæssig 

værdi. Delområde A er yngre driftsskov med især vorte-birk. Skoven har en vis kontinuitet og dermed også gammel-

skovsarter som pille-star, og stor konval.  Delområde B er lysåbent.  
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Figur 11-8 Den sydligste skov ved Seem Mark i Esbjerg Kommune 
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Skov syd for Sølbæk 

Det er et varieret skovområde som derfor er delt op i to delområder, A og B (se Figur 11-9).  

A er et meget værdifuldt skovområde med 10 gammelskovsarter som fx liljekonval, majblomst, skovsyre og hvid ane-

mone. Der er tale om habitatnaturtypen ”Stilkege-skov og krat på mager sur bund, nr. 9190”. Der er enkelte store 

gamle egetræer samt en del mindre tørst. I den østlige del af skoven blev der desuden fundet den værdifulde skovindi-

kator slank stammemos (Isothecium myosuroides) på en stor gammel eg. 

B er tæt nåleskov med meget begrænset naturindhold. Der findes lysåbne dele mellem nåletræerne. Her forekommer 

hedelyng, mosebølle, klokkelyng hvor dele kan karakteriseres som en mosaik af habitatnaturtyperne ”Tør hede (4030)” 

og ”Våd hede (4010)” som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. 

Skoven er ikke fredskov.  

 

 

Figur 11-9 Skov syd for Sølbæk. Lokaliteten er delt op i 3 delområder ud fra naturværdi. To værdifulde delområder 

mod øst og vest (A) og delområde B som er tæt nåleskov med meget begrænset naturindhold 
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Skov syd for Brede Å 

Syd for Brede Å ligger fredskov og mindre skovområder uden fredskovspligt (se Figur 11-10). Områderne er besigtiget 

som nr. 10B og opdelt i tre delområder. B er fredskov med nyere tilplantning på rækker med meget begrænset natur-

indhold. A er tæt bevoksning af rødgran og hvidgran, uden væsentlig naturværdi. C er et område med flere, større ege-

træer (dbh = 30-50) som er ved at udvikle sig til habitattype ”Egekrat (9190)” med fx almindelig hvene, smalbladet man-

geløv og bølget bunke i skovbunden. 

 

 

Figur 11-10 Skov syd for Brede Å 
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11.4.2 Anlægsfase 

Etablering af den nye 400 kV forbindelse vil betyde fældning af træer i tre områder med fredskov, i alt ca. 5,8 ha fred-

skov. Fredskov er ikke beskrevet her, da der er tale om produktionsskov uden væsentlige naturværdier. Energinet vil 

søge om dispensation til fældning i fredskov og i den forbindelse kan Miljøstyrelsen stille vilkår, herunder krav om rejs-

ning af erstatningsskov. Påvirkningen af de fire skove (som ikke er fredskov) som er identificeret til at rumme naturvær-

dier, er beskrevet nedenfor.  

Skov nord for Ilsted Å 

Luftledningsanlægget krydser skoven og vil betyde fældning af træer i et ca. 68 meter bredt bælte. Linjeføringen er pla-

ceret gennem skoven, så det værdifulde område med naturskov mod sydøst, friholdes for fældning af træer. Fældning 

af træer og kørsel i delområde A, vurderes at medføre en mindre miljøpåvirkning, da der er tale om driftsskov. Den del 

af skoven som fældes er ikke registreret som fredskov. Det kan ikke udelukkes at den er omfattet og at Miljøstyrelsen 

derfor vil stille krav om rejsning af erstatningsskov. 

Skove ved Seem Mark 

I den sydlige skov ved Seem Mark (Område 15) vil der ske fældning af træer i et bælte på ca. 68 meter. Store træer vil 

blive forsøgt bevaret eller fældet efter vurderinger i afsnit 11.6.5.3.1.  

Det vurderes at der derved sker et tab af naturværdier, men at tabet er moderat, da der er tale om få træer. Der er ind-

arbejdet afværgeforanstaltninger for at minimere naturpåvirkningen, se afsnit 0.  

Placeringen er valgt, for at genbruge placeringen af et eksisterende 150 kV luftledning som skal nedtages og hvor der 

derfor allerede er sket fældninger.  

Skov syd for Sølbæk 

I skoven fældes træer i det 68 meter brede anlægsbælte. Fældningen sker udelukkende i delområde B, som er tæt nåle-

skov med begrænset naturindhold. Det vurderes at der er tale om en mindre naturpåvirkning, da de værdifulde dele af 

skoven (delområde A) friholdes for fældninger.  

Skov syd for Brede Å 

Som følge af projektet skal der ryddes træer i delområde A, som er uden væsentlig naturværdi. Naturpåvirkningen ved 

dette vurderes at være mindre.  

Det vil i anlægsfasen blive sikret, at de store, gamle egetræer i delområde C ikke bliver fældet.  

11.4.3 Driftsfase 

I driftsfasen vil der ske beskæring af den nyopvækst der sker i de fældede områder. Der vurderes ikke at ske et yderli-

gere tab af naturværdi som følge af dette, men det betyder, at de værdier som var i området oprindeligt, ikke kan re-

tableres. Herunder at påvirkningen af skovens mikroklima er permanent. Selvom der vil ske noget opvækst, som vil have 

nogen betydning, vil der ikke kunne danne sig egentlig højstammet skov under den nye luftledning.  

Det vurderes at påvirkningen i driftsfasen er en mindre påvirkning af naturværdier, da de fældede områder er produkti-

onsskov og at lysåbne områder i skoven kan skabe variation og et øget antal levesteder.  
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11.4.4 Afværgeforanstaltninger 

• I den sydlige skov ved Seem Mark (Område 15, mast 56-57) vil det i forbindelse med gennemførsel af 
anlægsarbejdet blive søgt at minimere omfanget af træfældninger, herunder at friholde større og ældre træer. 
I det omfang det er praktisk muligt og kan aftales med den lokale lodsejer, vil større træer blive topkappet og 
efterladt som træruiner.  

• I skov vil træfældning ske i perioden 1. september til 30. april og det forventes at øvrig træfældning også bliver 
gennemført i denne periode.  

• Hule træer og træer med spættehuller vil blive fældet i perioden 1. september til 1. november, i 
overensstemmelse med artsfredningsbekendtgørelsen. 
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11.5 Fokusområde 3: Fugle 

I dette afsnit beskrives dels ynglefugle og dels trækfugle. Fugle som også er på udpegningsgrundlag i fuglebeskyttelses-

områder, er detaljeret beskrevet i kapitel 12 Natura 2000, som der henvises til.  

Uddybning af metode til vurdering af fuglebestande 

Som for alle øvrige afsnit tages udgangspunkt i metodikken beskrevet i afsnit 4.3 og på baggrund af nedenstående for-

hold vurderes det, om der er tale om en ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig påvirkning.  

Ynglefugle er sårbare over for selv relativt kortvarig forstyrrelse, mens de har æg og unger. Hvor lang tid en forstyrrelse 

må vare for ikke at have betydning afhænger af art, risiko for prædation og vejret, men de fleste æg vil kunne klare at 

være uden rugning i en eller flere timer. Ligeledes vil nedsat fodringsfrekvens enkelte dage, med stor sandsynlighed ikke 

have betydning for unger (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2008). 

For fuglearter som lever i skove, kan træfældning betyde, at de mister deres levested. Dette har særligt betydning, hvis 

fældningen sker i yngletiden, fordi fuglene derved mister deres reder. Dette vil især have betydning for større fugle med 

lav reproduktionsrate, mens småfugle er mindre sårbare, fordi de ofte får flere kuld i løbet af en sæson og vil kunne 

etablere en ny rede et andet sted samme år.  

For de enkelte ynglefuglelokaliteter er den konkrete påvirkning vurderet nedenfor. Udgangspunktet for vurderingen er 

at se på påvirkningen på bestandsniveau, ikke på individniveau.  

Det kan således ikke udelukkes, at der ved anlægsarbejde i yngletiden sker påvirkning af enkeltindivider som følge af 

forstyrrelse.  

For arter med stabil eller positiv bestandsudvikling og hvor lokaliteten ikke huser en stor del af bestanden, vil en påvirk-

ning ikke være væsentligt. For små bestande, for hvem en given lokalitet er mere vigtig og hvor bestandsudviklingen er 

negativ, kan en påvirkning være væsentlig.  

Som baggrundsdata for vurderingerne er anvendt Danmarks seneste afrapportering i henhold til artikel 12 i fuglebeskyt-

telsesdirektivet (Pihl og Fredshavn, 2015). Nyere data fra NOVANA overvågningen (DCE, 2020d) og DOFbasen er også 

inddraget.  

11.5.1 Miljøstatus 

11.5.1.1 Ynglefugle 

12 lokaliteter er vurderet at kunne være levested for sjældnere ynglefugle og blev derfor undersøgt i 2018. Resulta-

terne af disse undersøgelser er beskrevet i Bilag 3C (Ynglefugle), hvor der også er kort med de konkrete fund af fuglear-

ter. De undersøgte lokaliteter fremgår også af kortbilag 2 Natur.  

Nedenfor er de 12 lokaliteter kort beskrevet med nævnelse af de sjældne eller truede arter der er konstateret. Lokalite-

terne er blevet værdisat ud fra deres værdi for fugle på en skala fra 1-5, hvor 1 er bedst. To lokaliteter, Ribe Østerå og 

Ullemølle/Gasse Hede er begge vurderet til 1 og dermed af stor værdi for fugle. Herudover har moseområderne øst for 

Ribe tilsammen stor værdi (2), mens området Røgel Hede har middel værdi (3). De resterende otte lokaliteter har vær-

dien 4 og dermed mindre værdi for fugle. For de rødlistede arter er det tilføjet hvilken kategori de er rødlistet i (Aarhus 

Universitet, DCE, 2019): NT (næsten truet), VU (sårbar), EN (moderat truet), CR (kritisk truet) og endelig RE (forsvun-

det). Der kan være forskel i kategori som fremgår her og af Bilag 3C Ynglefugle, da rødlisten er opdateret efter at bilaget 

blev udarbejdet. Vurderingerne tager udgangspunkt i rødlisten fra 2019.  

Lokalitet 12. Sneum Å mellem Endrupholm og motorvej. Kort 1 og Figur 11-11 (mast 2-4).  
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Værdi: 4. Sortspætte (VU), muligvis en strejfende fugl og dermed ikke ynglefugl. Potentiale for fyrremejse (NT) og isfugl 

(VU). Generelt et meget varieret område med mange økologiske nicher. Placering af master og luftledning centralt på 

lokaliteten, men i afstand fra skoven hvor sortspætte er observeret. 

Lokalitet 11. Holsted Ådal øst for Bramming. Kort 1 og Figur 11-12 (mast 11).  

Værdi: 4. Isfugl (VU), potentiale for fyrremejse og blåhals. Smal, naturlig og ureguleret ådal. Placering af master i kanten 

af ådalen og luftledning på tværs af åen, hvor isfugl er observeret.  

Lokalitet 10. Kongeådalen mellem Gredstedbro og Hjortlund. Kort 2 og Figur 11-13 (kabel).  

Værdi: 4. Hedehøg (EN) og potentiale for blåhals. Der er tale om en bred åben ådal med enge og få spredte buske, men 

ingen sluttet kratvegetation. Kongeådalen passeres med et kabelanlæg, på den centrale del af strækningen som en sty-

ret underboring. Hedehøgens rede blev fundet i engen, og siden indhegnet af ”Projekt Hedehøg”, så reden ikke blev 

ødelagt af kreaturer eller rovdyr.  

Lokalitet 9. Vesterenge samt Fæsted, Kalvslund og Ribe moser. Kort 3 og Figur 11-14 (kabel). 

Området er besigtiget som fire delområder. Værdi samlet: 2. Værdi for de enkelte delområder isoleret set 3-4. Trane, 

hedelærke (NT), engsnarre (VU), rødrygget tornskade, blåhals og slørugle (VU), potentiale for fyrremejse og sortstrubet 

bynkefugl. Der er i delområde 9d åbne græsenge, til dels med græssende kreaturer, en enkelt lille sø samt arealer med 

lidt brak samt skovrejsning mod syd og ind mod Ribe by. Kabelanlæg etableres gennem den vestlige udkant af delom-

råde 9d Ribe Mose.  

Lokalitet 8. Ribe Østerå mellem Tange Skov og klitter ved Varming m.v. Kort 3 og Figur 11-15 (kabel).  

Værdi: 1. Rørdrum (VU), rørhøg, blåhals, sortstrubet bynkefugl og rødrygget tornskade. Potentiale for hedehøg (EN) og 

plettet rørvagtel (EN). Området er varieret og værdifuldt med Tange Skov og Tange Hede mod nord og den store brede 

ådal med fugtige enge. Ådalen omkring Ribe Østerå krydses med et kabelanlæg, på den centrale del af strækningen som 

en styret underboring.   

Lokalitet 7. Ullemølle og Gasse Hede. Kort 6 og Figur 11-16 (mast 94-96).  

Værdi 1. Trane, natravn (NT), hedelærke (NT), blåhals, sortstrubet bynkefugl og rødrygget tornskade. Potentiale for fyr-

remejse. Området er meget varieret med både løvskov, nåleskov, hedemose, våd eng, tørre overdrev og flere små 

vandløb som løber sammen og danner Brøns Å. Der placeres master og luftledning centralt på lokaliteten.  

Lokalitet 6. Mose og skov syd for Tevring. Kort 6 (mast 110-113). 

Værdi 4. Fyrremejse og rødrygget tornskade. Et ret stort, sammenhængende natur- og skovområde, hvoraf de lavere 

dele oprindeligt var fugtig mose, men som nu er drænet, så det efterhånden har fået et skovagtigt præg. Der placeres 

master og luftledning ca. 200 meter vest for lokaliteten.  

Lokalitet 5. Brede Ådal ved Trælborg. Kort 7 og Figur 11-17 (kabel).   

Værdi 4. Blåhals, potentiale for fyrremejse og turteldue (EN). Området er ikke særligt varieret og indeholder stort set 

kun to biotoptyper: ungskov og eng. Lokaliteten passeres med et kabelanlæg, på en del af strækningen som en styret 

underboring.  

Lokalitet 4. Røgel Hede. Kort 7 og Figur 11-18 (mast 136-139). 

Værdi: 3. hedelærke (NT) og rødrygget tornskade, potentiale for fyrremejse, sortstrubet bynkefugl og turteldue (EN). 

Der er mest tale om yngre nåleskov, om end der i det nordvestlige hjørne findes et lille stykke med ældre løvskov (bøg, 

eg m.m.). Indimellem er der nogle små stykker med mose og hede. Master og luftledning placeres i den nordlige udkant 

af lokaliteten.  
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Lokalitet 3. To små moser ved Tyvse og Høgslund. Kort 8 og Figur 11-19 (mast 148-151). 

Værdi 4. Trane, potentiale for fyrremejse og rødrygget tornskade. Begge moser er hedemoser præget af sur tørvebund 

og en høj grundvandsstand. Master og luftledning placeres mellem de to lokaliteter, i en afstand af ca. 200 meter fra 

Høgslund Mose, hvor trane yngler. 

Lokalitet 2. Vennemose Skov. Kort 8 (mast 160-161).  

Værdi 4. Fyrremejse, potentiale for blåhals og stor hornugle (NT). Der er tale om en lille skov, som har et præg af natur-

skov med væltede træer. Master og luftledning placeres ca. 300 meter øst for området. 

Lokalitet 1. Sandholm Skov og enge ved Arnå. Kort 9 og Figur 11-20 (mast 167-168). 

Værdi 4. Fyrremejse og blåhals, potentiale for turteldue (NT). Sandholm Skov er en yngre skov på ret mager bund. Nord 

for skoven ligger en strækning af Arnå med lidt spredt kratbevoksning langs åen. Master og luftledning passerer centralt 

gennem lokaliteten, og ca. 300 meter vest for Sandholm Skov.  

11.5.1.2 Trækfugle 

For trækfugle er fire lokaliteter vurderet at have værdi, jf. Bilag 3B Trækfugle. Trækbestandene af de konstaterede gæs 

og svaner er ikke rødlistede.  

Kort 2. Kongeåen øst for Gredstedbro. Vurderes ikke at have væsentlig betydning for overnattende gæs og svaner. Om-

rådet krydses af et kabelanlæg og selve Kongeåen krydses ved styret underboring  

Kort 3. Ribe Østerå. Området vurderes at have stor betydning for svaner. Der er observeret blisgæs, enkelte traner og få 

grågæs i området ved Ribe Østerå, Munkesø vurderes at have en mindre betydning for gæs. Ribe Østerå krydses af et 

kabelanlæg anlagt ved styret underboring  

Kort 8. Tyvse. Området vurderes at spille en stor rolle for rastende, fouragerende og overnattende svaner, gæs og tra-

ner. Området krydses et luftledningsanlæg 

Kort 9. Sæd/Ubjerg. Området spiller en stor rolle som overnatningsplads for trækkende og overvintrende sang- og pibe-

svaner. Antallet af gæs er meget varierende og der er ikke set rastende traner. Området krydses af et luftledningsanlæg 

11.5.2 Miljøvurdering 

11.5.2.1 Anlægsfase 

11.5.2.1.1 Ynglefugle  

Nedenfor er der lavet en vurdering af påvirkningen af sjældne og truede fugle på hver enkelt af de undersøgte lokalite-

ter.  

Vurderingerne tager udgangspunkt i, at anlægsarbejder sker i yngletiden, mens fældning af skov sker uden for yngleti-

den, i perioden 1. september til 30 april. Hvis anlægsarbejdet sker uden for yngletiden, vil påvirkningen af ynglefugle 

være ubetydelig.  

Lokalitet 12. Sneum Å mellem Endrupholm og motorvej.  

På fuglelokaliteten som har lav værdi (4) opsættes tre master (se Figur 11-11, mast 2-4) og omkring disse vil der være 

arbejdspladser i 2-4 måneder som kan medføre forstyrrelse af fuglelivet i de perioder hvor der arbejdes. Mast 3 syd for 

Sneum Å placeres 280 meter syd for åen på landbrugsjord og dermed i god afstand for de fugle som lever langs åen. 
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Mast 2 nord for åen placeres i en afstand af ca. 70 meter fra åen. Masten placeres på landbrugsjord, men muligvis ræk-

ker arbejdspladsen ind i engen og arbejdet på pladsen kan muligvis medføre noget forstyrrelse for fugle i ådalen. I for-

bindelse med trækning af ledningen på tværs af Sneum Å kan der være menneskelig færdsel ved selve åen i 1-2 dage.  

Isfugl og fyrremejse er ikke konstateret, men det kan ikke udelukkes at de forekommer langs Sneum Å. Isfugl er sårbar 

for færdsel inden for 200 meter fra reden i perioden 1. april til 15. juli (Miljøstyrelsen, 2020b). Isfugl har en national be-

stand på 440-942 ynglepar (T. Vikstrøm, 2020). Arten har været stabil i perioden fra 1999-2011, hvor bestanden blev 

vurderet til 300 par. Isfugl er på den nyeste rødliste fra 2019 rødlistet som sårbar (VU). Isfugl har en lang yngleperiode 

(april-oktober) og kan få flere kuld i løbet af en ynglesæson.  

Det er usikkert om isfugl findes langs åen og et evt. redested kendes derfor heller ikke. Hvis isfugl har redehul hvor pro-

jektet krydser Sneum Å, det år hvor anlægsarbejdet gennemføres, kan den blive forstyrret af anlægsarbejder omkring 

mast 2 og evt. færdsel i forbindelse med trækning af ledningen. Anlægsarbejdet vurderes potentielt at kunne betyde et 

tabt kuld for isfugl, hvilket vurderes at være en moderat påvirkning. Fyrremejse vurderes at være mindre sårbar over for 

forstyrrelse og for denne art vurderes påvirkningen som følge af forstyrrelse at være mindre.  

På lokaliteten sker der fældning af fredskov, men fældningen sker uden for fuglenes ynglesæson 1. marts – 31. august 

og påvirkningen som følge af træfældning vurderes at være en mindre påvirkning af fuglelivet.  

I den skov hvor sortspætte er konstateret sker der ingen træfældning og arbejdspladser vil være mindst 200 meter fra 

skoven. Derfor vurderes en påvirkning af sortspætte at kunne udelukkes.  

 

 

Figur 11-11 Lokalitet 12 Sneum Å 
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Lokalitet 11. Holsted Ådal øst for Bramming.  

På fuglelokaliteten som har lav værdi (4) placeres en mast (mast 11, se Figur 11-12) og omkring denne vil der være ar-

bejdspladser i 2-4 måneder som kan medføre forstyrrelse af fuglelivet i de perioder hvor der arbejdes. I forbindelse 

med trækning af ledningen på tværs af Sneum Å kan der være menneskelig færdsel ved selve åen i 1-2 dage.  

Masten placeres lige neden for den nordlige ådalsskrænt omkring Holsted Å som i dag er skovbevokset og arbejdsplad-

sen vil evt. komme lidt ud i engen nord for Holsted Å. Der vil være en afstand fra arbejdspladsen til åen på ca. 50 meter.  

Isfugl er observeret langs Holsted Å, ca. 300 meter vest for det sted hvor ledningen trækkes på tværs af åen, mens fyr-

remejse og blåhals er potentielle.  

Fyrremejse har en national bestand på 500 ynglepar. Arten har været i fremgang fra 1999-2011. Blåhals har været i 

fremgang fra 1999-2011 og har fordoblet sin bestand i Danmark siden 1990’erne (Dansk Ornitologisk Forening, 2015). 

DOF (T. Vikstrøm, 2020) har estimeret den danske bestand til 700 ynglepar og vurderet at arten fortsat er relativt sjæl-

den, men under kraftig spredning og uden aktuelle trusler mod bestanden.  

Isfugl er sårbar for færdsel inden for 200 meter fra reden i perioden 1. april til 15. juli (Miljøstyrelsen, 2020b). Isfugl har 

en national bestand på 300 ynglepar. Arten har været stabil i perioden fra 1999-2011. Isfugl er på den nyeste rødliste 

fra 2019 rødlistet som sårbar (VU). Isfugl har en lang yngleperiode (april-oktober) og kan få flere kuld i løbet af en yngle-

sæson. 

På lokaliteten sker der fældning af skov (nord for mast 11). For at sikre mod en påvirkning af fuglene, idet blåhals og 

fyrremejse ikke kan udelukkes at opholde sig her, vil skoven blive fældet uden for fuglenes ynglesæson.   

Det er usikkert hvor isfuglens redested findes. Hvis isfugl benytter et redehul hvor projektet krydser Holsted Å, kan den 

blive forstyrret af anlægsarbejder omkring mast 11 og evt. færdsel i forbindelse med trækning af ledningen. Anlægsar-

bejdet vurderes potentielt at kunne betyde et tabt kuld for isfugl, hvilket vurderes at være en moderat påvirkning.  

Fyrremejse og blåhals er ikke rødlistede og i fremgang og vurderes derfor at være mindre sårbare over for evt. forstyr-

relse i en enkelt ynglesæson. For disse arter vurderes påvirkningen at være mindre.  
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Figur 11-12 Lokalitet 11 Holsted Å 

 

Lokalitet 10. Kongeådalen mellem Gredstedbro og Hjortlund.  
Kongeådalen som er vurderet at have lav værdi for fugle (4) passeres med et kabelanlæg. På den centrale del af stræk-

ningen sker det som en styret underboring (se Figur 11-13). På fuglelokaliteten vil der være en arbejdsplads syd for un-

derboringen i op til ca. 5 måneder, mens der i en periode på ca. 20 dage vil ske nedgravning af et kabelanlæg.  

Da den rødlistede hedehøg (truet, EN) er kendt for at skifte redested hvert år (se Bilag 3C), vurderes forstyrrelsen som 

følge af nedgravning af et kabelanlæg og tilstedeværelse af en arbejdsplads på landbrugsjord at være en mindre påvirk-

ning. Dansk Ornitologisk Forening overvåger og sikrer beskyttelse af Hedehøg i Danmark og artens ynglelokaliteter bli-

ver typisk afmærket så snart de er lokaliseret (DOF, 2021). En påvirkning af den potentielle art blåhals vurderes ligele-

des at være mindre. 
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Figur 11-13 Lokalitet 10 Kongeådal 

 

Lokalitet 9. Vesterenge samt Fæsted, Kalvslund og Ribe moser.  

Ribe Mose (delområde 9d, se Figur 11-14) som er vurderet til at have middel værdi for fugle isoleret set (3-4) passeres i 

den vestlige udkant af et kabelanlæg.  

Slørugle er registreret i området jf. DOFbasen, men det vides ikke i hvilken bygning den yngler. Der vurderes ikke at 

være problemer med forstyrrelse ift. anlægsarbejde, da en evt. rede under alle omstændigheder vil være i en bygning, 

og at uglen kan søge føde i de øst for linjeføringen beliggende enge og marker. Engsnarre blev observeret i området i 

2018, men bevæger sig meget rundt og blev f.eks. ikke observeret i området i 2019 og 2020. Rødrygget tornskade var i 

området i 2018, men lokaliteten er under tilgroning og mister formentlig sin egnethed for arten i løbet af nogle år, som 

følge af tilvæksten i skovrejsningsområdet. (Tofft J. , 2020). Rødrygget tornskade har en national bestand på 1.500 yng-

lepar. Arten har været stabil i perioden fra 1999-2011. Engsnarre er rødlistet som sårbar (VU) og har en national be-

stand på 150. Arten har været fluktuerende i perioden fra 1999-2011. Slørugle er rødlistet som sårbar (VU). Arten har 
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været i fremgang i perioden fra 1999-2011. Efter den hårde vinter i 2009/2010 hvor antallet af ynglepar faldt fra 500 til 

50 har arten været i fremgang til i dag ca. 200 ynglepar (Dansk Ornitologisk Forening, 2019).  

Kablet graves ned gennem lokaliteten over en strækning på ca. 250 meter og det sker udelukkende på landbrugsjord. 

Det forventes at anlægsarbejdet tager op til ca. 20 dage. På den baggrund vurderes påvirkningen af fuglelivet på lokali-

teten at være mindre.  

De tre øvrige smålokaliteter i området (Fæsted Mose, Kalvslund Mose og Vesterenge), som tilsammen vurderes at have 

høj værdi (2), ligger mindst 500 meter fra anlægsarbejdet og vurderes derfor ikke at blive påvirket.  

 

Figur 11-14 Lokalitet 9 Ribe Mose 

 

Lokalitet 8. Ribe Østerå mellem Tange Skov og klitter ved Varming m.v.  

Fuglelokaliteten, som har meget høj værdi (1), passeres med et kabelanlæg anlagt ved styret underboring (se Figur 

11-15), med arbejdspladser i hver ende, som findes i ca. 8 måneder. De centrale dele af lokaliteten er fuglebeskyttelses-

område og en vurdering af påvirkning af arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet (rørdrum, rørhøg 

og blåhals, fremgår af kapitel 12 Natura 2000. I dette afsnit er fokus på øvrige arter, det vil sige sortstrubet bynkefugl og 
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rødrygget tornskade. For hedehøg er vurderingen tilsvarende for Kongeåen, at arten påvirkes mindre, da den er kendt 

for at skifte redested årligt. Dansk Ornitologisk Forening overvåger og sikrer beskyttelse af Hedehøg i Danmark og ar-

tens ynglelokaliteter bliver typisk afmærket så snart de er lokaliseret (DOF, 2021).   

Fuglene på lokaliteten kan potentielt blive påvirket som følge af støj fra arbejdspladserne, som er placeret på landbrugs-

arealer. 

Både rødrygget tornskade og sortstrubet bynkefugl vurderes at være tilknyttet hedeområdet Tange Bakker. Dette om-

råde ligger ned til ca. 200 meter fra underboringens startpunkt nord for ådalen. Der er skov mellem arbejdspladsen og 

hedeområdet og det vurderes at der vil være tale om en ubetydelig forstyrrelse af fuglene.  

Rødrygget tornskade har en national bestand på 1.500 ynglepar. Arten har været stabil i perioden fra 1999-2011.  

Sortstrubet Bynkefugl har en national bestand på 400 ynglepar (T. Vikstrøm, 2020) og har flerdoblet sin bestand i Dan-

mark siden 1990’erne (Dansk Ornitologisk Forening, 2015)  

Det vurderes at forstyrrelse fra underborings-arbejdspladsen som findes i op til 8 måneder nord for Ribe Ådal, er af min-

dre betydning for både rødrygget tornskade og sortstrubet bynkefugl. Det skyldes især at deres levested i Tange Bakker 

er et stort og relativt uforstyrret hedeområde, uden markerede rekreative stier og derfor med gode mulighed for at 

fuglene kan finde uforstyrrede områder til yngel, selv under anlægsarbejdet. 
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Figur 11-15 Lokalitet 8 Ribe Østerå 
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Lokalitet 7. Ullemølle og Gasse Hede.  

På fuglelokaliteten, som har meget høj værdi (1), opsættes 3 master (94-96, se Figur 11-16) og omkring disse vil der 

være arbejdspladser i 2-4 måneder, som kan medføre forstyrrelse af fuglelivet, i de perioder hvor der arbejdes.  

Masterne placeres på landbrugsjord, men mast 94 tæt på en eng og mast 96 tæt på en mindre mose. De er dermed ikke 

i § 3-områder eller skove som er de steder hvor de sjældnere fuglearter (trane, natravn, hedelærke, blåhals, sortstrubet 

bynkefugl og rødrygget tornskade), er fundet, og som vurderes at være deres foretrukne yngleområder.  

De mange smålokaliteter inden for denne fuglelokalitet og deres sammenhæng, vurderes at være af stor betydning og 

fuglene vurderes at kunne bevæge sig over hele lokaliteten og dermed også i de områder hvor der rejses master. F.eks. 

yngler trane og natravn i skovene øst for projektet, men vurderes at bruge de lysåbne områder omkring anlægget til 

fødesøgning. 

Med den konkrete linjeføring er det kun forstyrrelse af trane og rødrygget tornskade som vurderes relevant at beskrive 

nærmere, pga. afstanden til de øvrige arters ynglested og da der kun sker fældning af skov uden større naturværdier 

(mellem mast 96 og 97). Skovene er nærmere beskrevet i Bilag 3A Natur og afsnit 11.4, 

Forstyrrelse vil ske i afgrænsede perioder inden for de 2-4 måneder som det tager at rejse en mast samt i forbindelse 

med den efterfølgende trådtrækning. På grund af afstanden på mindst 600 meter til tranens ynglested vurderes dette 

at være uden betydning. For rødrygget tornskade kan der ske en forstyrrelse af de to par i området, men det vurderes 

som mindre sandsynligt, da anlægsarbejdet sker på landbrugsjord. Rødrygget tornskade har en national bestand på 

1.500 ynglepar. Arten har været stabil i perioden fra 1999-2011. Påvirkningen af denne art vurderes at være en mindre 

miljøpåvirkning.  
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Figur 11-16 Lokalitet 7 Ullemølle og Gasse Hede. 

 

Lokalitet 6. Mose og skov syd for Tevring.  

Master og luftledning placeres på landbrugsjord, ca. 200 meter vest for lokaliteten, som har lav værdi for fugle (4). An-

lægsarbejdet vurderes at medføre en ubetydelig påvirkning af arterne rødrygget tornskade og fyrremejse på grund af 

afstand. Kort som viser lokaliteten kan ses i Bilag 3C Ynglefugle.  

Fyrremejse har en national bestand på 500 ynglepar. Arten har været i fremgang i perioden fra 1999-2011. Rødrygget 

tornskade har en national bestand på 1.500 ynglepar. Arten har været stabil i perioden fra 1999-2011. 

Lokalitet 5. Brede Ådal ved Trælborg.  

Brede Ådal som har lav værdi (4) for fugle (se Figur 11-17)  passeres med et kabelanlæg, på den centrale del af stræk-

ningen som en styret underboring. På fuglelokaliteten vil der være en arbejdsplads syd for underboringen i op til ca. 5 

måneder, mens der i en periode på ca. 20 dage vil ske nedgravning af et kabelanlæg.  
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Underboringen af selve Brede Å og engområdet omkring den, vurderes at betyde friholdelse for påvirkning af de fugtige 

områder, hvor blåhals især vil opholde sig. Blåhals har en national bestand på 265 ynglepar. Arten har været i fremgang 

i perioden fra 1999-2011. Der sker ikke fældning af skov inden for fuglelokaliteten og en påvirkning af skovlevende arter 

som fyrremejse og turteldue kan derfor udelukkes.  

 

 

Figur 11-17 Lokalitet 5 Brede Ådal 

 

Lokalitet 4. Røgel Hede  

Røgel Hede vurderes at have middel værdi for fugle (3). Lokaliteten påvirkes ikke direkte af projektet, da master place-

res på landbrugsarealer nord for hedeområder.  
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Der vil være arbejdspladser omkring masterne i 2-4 måneder og arbejdspladserne vil ligge indenfor 10 meter fra den 

nordlige udkant af fuglelokaliteten. Der kan således være en afledt påvirkning som følge af støj og forstyrrelse som på-

virker ind på lokaliteten.  

Hedelærke er rødlistet som næsten truet (NT) og har en national bestand på 300 ynglepar. Arten har været stabil i peri-

oden fra 1999-2011, men vurderes i fremgang til 650-850 par i 2014-2017. Rødrygget tornskade har en national be-

stand på 1.500 ynglepar. Arten har været stabil i perioden fra 1999-2011. 

Med udgangspunkt i at anlægsarbejdet sker på landbrugsarealer udenfor fuglelokaliteten, vurderes påvirkningen af fug-

lene at være mindre. 

 

 

Figur 11-18 Lokalitet 4 Røgel Hede 
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Lokalitet 3. To små moser ved Tyvse og Høgslund.  

Moserne, som vurderes at have lav værdi for fugle (4), påvirkes ikke direkte af projektet, men master og luftledning pla-

ceres på landbrugsarealer imellem dem, med en afstand på ca. 200 meter til fugleområderne (se Figur 11-19).  

Den danske bestand af trane er i stor fremgang. Jf. Bilag 3B trækfugle vurderede Dansk Ornitologisk Forening i 2017 den 

danske bestand til 450-550 ynglepar og at der i 2019 formentlig er 600-650 par.  

Lejlighedsvis støj i de 2-4 måneder hvor masten rejses, og den efterfølgende trækning af ledning kan forstyrre fuglelivet 

i moserne. På grund af afstand vurderes påvirkningen at være mindre, også for øvrige fugle i moserne.  

 

 

Figur 11-19 Lokalitet 3 Moser ved Høgslund 
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Lokalitet 2. Vennemose Skov.  

Master og luftledning placeres på landbrugsjord, ca. 300 meter øst for lokaliteten som har lav værdi for fugle (4). An-

lægsarbejdet vurderes at medføre en ubetydelig påvirkning af fyrremejse, der yngler på lokaliteten samt stor hornugle 

og blåhals, der vurderes at være potentielle ynglearter på grund af afstand. Kort som viser lokaliteten kan ses i Bilag 3C 

Ynglefugle.  

Lokalitet 1. Sandholm Skov og enge ved Arnå.  

På fuglelokaliteten, som har lav værdi (4), opsættes to master (se Figur 11-20, mast 167-168) og omkring disse vil der 

være arbejdspladser i 2-4 måneder som kan medføre forstyrrelse af fuglelivet i de perioder hvor der arbejdes. Mast 167 

placeres i en kultureng syd for Arnå, et område som kan være levested for blåhals. Blåhals har været i fremgang fra 

1999-2011 og har fordoblet sin bestand i Danmark siden 1990’erne (Dansk Ornitologisk Forening, 2015). DOF (T. 

Vikstrøm, 2020) har estimeret den danske bestand til 700 ynglepar og vurderet at arten fortsat er relativt sjælden, men 

under kraftig spredning og uden aktuelle trusler mod bestanden. Levestedet for fyrremejse i Sandholm Skov påvirkes 

ikke og anlægsarbejder sker ca. 300 meter fra skoven. Blåhals er så udbredt, at forstyrrelse af enkelte par et enkelt år, 

ikke har nogen betydning.  

 

Figur 11-20 Lokalitet 1 Sandholm Skov og enge ved Arnå 
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11.5.2.1.2 Trækfugle 

Trækfugle kan blive forstyrret som følge af anlægsarbejdet, hvilket vil betyde at de skal bruge energi på at flytte sig til 

andre områder.  

For de fire lokaliteter (Kongeå, Ribe Østerå, Tyvse og Sæd/Ubjerg) nær anlægsprojektet som jf. Bilag 3B Trækfugle vur-

deres at have betydning for trækfugle, er der lavet en vurdering af påvirkninger i afsnittet om Natura 2000.  

I Natura 2000-vurderingen vurderes en skade at kunne udelukkes og på den baggrund vurderes påvirkningen af træk-

fuglene at være ubetydelig ved Tyvse og Sæd/Ubjerg og mindre ved Ribe Østerå. For Tyvse og Sæd/Ubjerg på grund af 

afstanden til trækfuglenes overnatningspladser og for Ribe Østerå fordi en evt. forstyrrelse af enkeltindivider ikke vur-

deres at have betydning for bestandene.  

Kongeåen er vurderet kun at have begrænset værdi for trækfugle og derfor vurderes en påvirkning her som ubetydelig.   

Hvis anlægsarbejdet foretages i perioder hvor trækfuglene ikke er til stede, dvs. forår og forsommer, vurderes der slet 

ikke at være en påvirkning.  

11.5.2.2 Driftsfase 

Påvirkning af trækfugle som følge af projektets driftsfase er beskrevet i kapitel 12 Natura 2000. Det vurderes samlet set, 

med de indarbejdede afværgeforanstaltninger, som omfatter opsætning af fuglemarkører på en strækning ved Tyvse, at 

der vil ske kollisioner mellem fugle og den nye luftledning, men ikke i et omfang som påvirker bestande af fuglearter. 

Påvirkning af ynglefugle som følge af projektets driftsfase er også beskrevet i kapitel 12 Natura 2000. 

De fleste mindre og mellemstore fuglearter tilknyttet skov og halvåbent landskab lever efter alt at dømme fint sammen 

med elmaster, idet de ofte bruger dem som sidde- og udkigsposter eller endog yngler på/i dem. Fx kan den sjældne lær-

kefalk, udnytte master som redesteder ved at bruge forladte kragereder (Tofft, 2016). Det gælder f.eks. stære, flere 

kragefugle, rovfugle (mest falke og musvåge), og i udlandet også storke (Lovich, 2011; Hernandez, 2014). Hvorvidt ma-

sterne kan fungere som yngle- eller hvilepladser afhænger dog givetvis af deres udformning. Eksempelvis vil gitterma-

ster ofte rumme potentielle ”redehylder”, mens dette ikke er tilfældet for runde mastetyper. Som beskrevet i kapitel 12 

Natura 2000 opholder eller yngler åbentlandsfugle og vadefugle dog ikke tæt på master eller store træer, da de ikke 

bryder sig om, at rovfugle og krager fra masterne kan kigge ned til reder og unger.  

Generelt er der masser af eksempler på, at en lang række fuglearter trives fint sammen med elmaster. Dette er også 

observeret i denne undersøgelse, hvor en række af mål-arterne er fundet tæt ved den eksisterende mastelinje, f.eks. 

natravn, hedelærke, rødrygget tornskade og isfugl. De fleste ”generalist-arter” samt arter tilknyttet skov og halvåbent 

landskab, opfatter formentligt masterne som en slags træer. Derved har masterne ikke en principiel negativ effekt på de 

fleste fuglearter. Da både traner og havørne, som ikke altid manøvrerer så smidigt, kan yngle ret tæt på elmaster, hvil-

ket er set andre steder i landet, vurderes det, at lokale fugle, dvs. fugle med territorium nær elmaster, og dermed et 

præcist lokalkendskab, lærer at flyve udenom disse; altså at de tilpasser sig de lokale forhold. Anderledes kan det for-

holde sig med ungerne, som skal til at lære at flyve. Imidlertid kan de voksende bestande af disse arter sagtens klare et 

vist tab af ungfugle. 

Luftledninger etableres ikke i åbne kystområder. Projektet krydser et fuglebeskyttelsesområde som også er udpeget 

som ramsarområde (Ribe Østerå) som et kabelanlæg etableret ved styret underboring. Der placeres ikke master i eller 

luftledninger hen over kystområder, fuglebeskyttelsesområder eller ramsarområder.   
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Det er for alle de konkret undersøgte ynglefuglelokaliteter vurderet, at de sjældnere og beskyttede arter som findes på 

lokaliteten, ikke vil blive væsentligt påvirket af tilstedeværelsen af luftledninger. (se evt. Bilag 3C Undersøgelse af Yngle-

fugle). 

For nogle lokaliteter er der nogle forbehold for denne vurdering. Det drejer sig dels om lokalitet 9 Vesterenge samt Fæ-

sted, Kalvslund og Ribe mose. I nærheden af denne lokalitet etableres et kabelanlæg, som ikke giver anledning til kollisi-

oner med fugle. For lokalitet 7 Gasse Hede og Ullemølle vurderes afstanden på ca. 600 meter mellem tranens yngleom-

råder og den kommende luftledning samt det faktum at der i dag findes en luftledning ca. 300 meter længere væk som 

tilsyneladende ikke har afholdt tranen fra at slå sig ned i området, at betyde at påvirkningen er ubetydelig (Tofft J. , 

2020).  

11.5.3 Afværgeforanstaltninger 

• I skov vil træfældning ske i perioden 31. august til 1. marts jf. afsnit 11.4.4. Dette vurderes særligt vigtigt af 
hensyn til fuglelivet på lokalitet 11 Holsted Å (mellem mast 10 og 11) og lokalitet 7 Gasse Hede /Ullemølle 
(mellem mast 96 og 97). 

• Anlægsarbejder nær Sneum Å (mast 2) og Holsted Å (mast 11) vil blive gennemført fra 1. oktober til 1. april 
uden for isfuglens yngletid, dvs. i den periode hvor isfuglen ikke er følsom overfor forstyrrelser, for helt at 
undgå at påvirke isfugl. Dette er i overensstemmelse med kriterier for gunstig bevaringsstatus for isfugl. 

• For at mindske risikoen for kollisioner bliver der ved Tyvse nær Kongens Mose, en strækning på ca. 2 km 
mellem mast 146 og 152, opsat fuglemarkører. Der er nærmere redegjort for dette tiltag og baggrunden for 
det, i kapitel 12 Natura 2000.  

• Inden igangsættelse af anlægsarbejdet i perioden 1. april-15. august kontaktes DOFs ”Projekt Hedehøg” for at 
afklare, om der er kendte reder for hedehøg i nærheden af anlægsarbejdet, det år hvor arbejdet gennemføres. 
I tilfælde af, DOF kender til konkrete aktive reder inden for 200 meter af arbejdsbæltet, vil anlægsarbejdet 
inden for de 200 meter af eventuelt aktive reder, sættes på pause indtil ynglesæsonen er slut d. 15. august det 
pågældende år. 
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11.6 Fokusområde 4: Bilag IV-arter 

11.6.1 Uddybning af metode til vurdering af Bilag IV-arter  

Bestande af arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV skal beskyttes hvor end de måtte findes. Listen over de danske 

bilag IV-arter fremgår af habitatbekendtgørelsens bilag 7 (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018). Jævnfør habitatdirekti-

vet er der forbud mod at skade bestande, ødelægge yngle- og rasteområder samt at skade levestedernes økologiske 

funktion. Af vejledningen til habitatbekendtgørelsen (Miljøstyrelsen, 2020) fremgår det, at en vis påvirkning af yngle- og 

rasteområder kan accepteres, hvis et projekt ikke samlet set påvirker områdets økologiske funktionalitet for de beskyt-

tede arter. Senere afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet har dog skærpet kravet, og påpeger, at den økologiske 

funktionalitet skal opretholdes på mindst samme niveau som før indgrebet, og hvis der beskadiges/fældes/fjernes en 

del af artens levested, skal denne del erstattes minimum ”en til en”. Af EU-kommissionens vejledning fremgår det, at 

hvis yngle- eller rasteområdet som følge af foranstaltninger til sikring af økologisk funktionalitet mindst bevarer den 

samme størrelse (eller udvides) og bevarer den samme (eller bedre) kvalitet for de pågældende arter, vil der ikke ske 

nogen forringelse af områdets funktion, kvalitet eller integritet. 

Der er sandsynlighed for at flere af arterne på Habitatdirektivets bilag IV yngler og/eller raster i nogle af de områder, 

der krydses af højspændingsforbindelsen.  

I forbindelse med anlægsarbejdet kan levesteder for bilag IV-arter blive påvirket f.eks. ved fældning af træer, udgrav-

ning til mastefundamenter og kabler for 400 kV anlægget.  

I forbindelse med kabellægningen af 60 kV luftledninger, som den nye forbindelse krydser er hele kabellægningen vur-

deret og ikke kun en kort strækning ved selve krydsningen. Dette skyldes, at det ikke har været muligt at definere, hvor 

meget af kabellægningen der skyldes etableringen af 400 kV luftledningen, og hvor meget der skyldes andre ønsker om 

kabellægning. Det er derfor vurderet, om der kan forekomme forstyrrelser af bilag IV-arter eller ødelæggelse af yngle- 

eller rastelokalitet langs hele den strækning af 60 kV-anlægges der lægges som jordkabler.  

En påvirkning i driftsfasen vurderes at kunne udelukkes, hvis der ikke er tale om permanent tab af yngle- eller rasteloka-

litet, da selve tilstedeværelsen af master, mastefundamenter og kabelanlæg ikke vurderes at skabe barrierer langs jor-

den og da den ændrede arealanvendelse på overfladen, er relativt små arealer omkring kabelovergange og master. 

Endelig kan der ske en påvirkning som følge af den permanente arealinddragelse ved de to nye kabelovergangsstationer 

ved Ribe og Bredebro. Påvirkning som følge heraf vurderes at kunne udelukkes, da der ikke vurderes at være egnede 

levesteder på de arealer som inddrages til stationerne eller i deres umiddelbare nærhed, da de anlægges på landbrugs-

jord. 

For at udvælge de bilag IV-arter, der er relevante at vurdere i forhold til projektet, er listen over de danske bilag IV-arter 

gennemgået med henblik på deres udbredelse i Danmark, deres typer af levesteder – både ynglelokaliteter, rasteområ-

der og overvintringslokaliteter. En hel række arter har kunnet udelukkes, da de kun har en meget begrænset udbredelse 

i Danmark f.eks. på Fyn eller Sjælland eller fordi deres levesteder ikke berøres af projektet, som f.eks. arter hvis levested 

er begrænset til mindre søer eller marine områder. 

Ud fra denne screening er følgende arter/artsgrupper udvalgt til en nærmere vurdering i det følgende: Flagermus, stor 

vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø, markfirben, grøn kølleguldsmed, birkemus, ulv, bæver og odder. 

Påvirkning af odder er delvist beskrevet i afsnittet om Natura 2000 i de områder hvor odder er en del af udpegnings-

grundlaget. Odder kan dog forekomme ved mange andre vandløb langs projektstrækningen og evt. påvirkning af odder 

som bilag IV-art er derfor beskrevet i nærværende afsnit for disse områder. 
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Grøn kølleguldsmed yngler i rene og kølige vandløb, rige på ilt. Den voksne guldsmed foretrækker åbne steder, hvor 

solen kan skinne ned, men træffes også af og til skovlysninger længere væk fra ynglepladsen. Artens levesteder er knyt-

tet til vandløbene og kriterierne for gunstig bevaringsstatus for arten er relateret til vandløbenes kvalitet og størrelse. 

Potentielle påvirkninger i dette projekt kan derfor begrænses til evt. påvirkninger af vandløb i forbindelse med blow-out 

ved underboringer.   

Ulv yngler nogle få steder i Jylland. Arten har store territorier, og højspændingsforbindelsen passerer igennem områder 

omkring Ribe, hvor arten er blevet observeret (ulveatlas.dk). Der findes ikke offentlige oplysninger om, hvor ulvens yng-

lehi findes, men Miljøstyrelsen har adgang til disse data. Ifølge et studie af DCE udført for Miljøstyrelsen (Sunde, 2020) 

om ulvs sårbarhed i yngleperioden fremgår det:  

• At ulve undgår kontakt med mennesker ved at vælge opholdssteder med lav menneskelig aktivitet og gode 

flugt- og dækningsmuligheder, og ved at være mest aktive på de tidspunkter hvor mennesker er mindst aktive.  

• At ulve kan anlægge ynglehi inden for få hundrede meter af veje eller bebyggelse, hvis de har erfaret, at den 

menneskelige aktivitet i det konkrete område er forudsigelig og velafgrænset. 

• Uden for yngletiden vil ulve, som forstyrres af mennesker, typisk forlade det forstyrrede område, uden at ud-

vise nogen synlig grad af uro eller stress eller gå i dækning ind til forstyrrelseskilden har passeret.  

• Hvis de voksne ulve erfarer, at et ynglehi er blevet for usikkert eller på anden måde uegnet, vil de følgende 

flytte hvalpene til et nyt hi, ofte flere kilometer borte.  

• Selv om flytning af små hvalpe er forbundet med øget dødeligheds-risiko, især hvis hvalpene flyttes over større 

afstande er der ikke fundet undersøgelser med øget dødelighed som direkte følge af menneskelige forstyrrel-

ser.  

Dertil kommer at det er meget usandsynligt at længere tids anlægsarbejde som f.eks. opsætning af master eller ned-

gravning af kabler vil foregå tæt på ynglehi, da kabelanlægget ikke passerer større skovområder.  

På denne baggrund vurderes det, at det kan udelukkes at projektet vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområ-

der eller dræbe ulve som bilag IV-art.  

I Polen er der lovhjemmel til at lukke for færdsel i 500 m radius omkring ynglehi for ulv frabegyndelsen af april til slut-

ningen af august (Mysłajek, 2014). Da oplysninger vedr. ulvens ynglehi ikke er offentligt kendte, anbefales det at Miljø-

styrelsen undersøger om højspændingsforbindelsen på noget sted er beliggende tættere på potentielle ynglehi end 500 

m. Hvis dette skulle være tilfældet, kan der indføres en afværgeforanstaltning, hvor der er forbud mod anlægsarbejde i 

den nævnte periode.   

Bæveren blev genudsat i Vestjylland i 1999 og siden da har arten været i fremgang. Arten er knyttet til ferskvand og 

lever ved søer såvel som ved store og små vandløb. Den lever i små kernefamilier bestående af de voksne individer samt 

ungerne fra året før og det nye kuld.  

Bæveren har en begrænset sammenhængende udbredelse i Nordvestjylland med spredte forekomster i midt- og Sydjyl-

land (DCE, 2022). Arten findes med den største tæthed omkring Klosterheden nordvest for Holstebro, hvor den blev 

genudsat. Jævnfør arter.dk (Arter.dk, 2022) findes der kun en enkelt registrering af bæver syd for Esbjerg, ved Gammel 

Hviding Engsø, helt ude ved vestkysten. Der vurderes ikke at forekomme egentlige bestande af arten med leve- eller 

yngleområder i nærheden af den nye højspændingsforbindelse og på den baggrund vurderes det, at det kan udelukkes 

at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige habitater for bæver som bilag IV-art.   

De forskellige metoder, der er benyttet for at afgøre om en given lokalitet vurderes at være levested for en eller flere 

bilag IV-arter, er beskrevet under de enkelte arter/artsgrupper i de efterfølgende afsnit. 
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11.6.2 Padder  

11.6.2.1 Metode 

Som nævnt i afsnit 11.6 er der 3 paddearter som er bilag IV-arter, og som kan være udbredt i projektområdet. Det dre-

jer sig om stor vandsalamander, spidssnudet frø og løgfrø. Der er stor opmærksomhed om paddernes levevis og udbre-

delse i Danmark og der er mange interesserede, der indrapporter deres fund til forskellige databaser. Derfor foreligger 

der et stort datamateriale til beskrivelse af arternes udbredelse. De to største databaser er naturbasen.dk og arter.dk. 

Der er overlap i data mellem de to databaser, men de udviser generelt samme udbredelse for de tre arter. Det vurderes 

derfor, at de to databaser samlet set giver det bedste videnskabelige grundlag og sikkerhed for at beskrive den overord-

nede udbredelse af arterne i Danmark, og data fra databaserne benyttes derfor på samme måde som data fra DOF-

basen, der generelt accepteres til beskrivelse af fuglearternes udbredelse og levesteder i Danmark. 

De fleste paddearter har en begrænset spredning ud fra deres levesteder, og deres levested er sjældent over 1-2 km i 

diameter. For de tre arter er deres vandringsafstand og livsrum beskrevet i Tabel 11-6. 

Tabel 11-6. Padders vandringsafstande og livsrum (Søgaard og Asferg, 2007). 

Art Normal ynglevandring Livsrum (diameter af area-

let) 

Spredningsafstand over 

kort tid  

(1-2 år) eller store barrie-

rer 

Spredningsafstand over 

lang tid eller små barrierer 

(2 år <) 

Spidssnudet frø 100 – 300 m Ca. 800 m Ca. 500 m Ca. 1 km 

Løgfrø Få – 200 m Ca. 600 m Ca. 200 m Over 1 km 

Stor vandsalamander 0 – 800 m ? Ca. 1 km Ca. 800 m  ? flere km 

   

Stor vandsalamander og løgfrø kan evt. kolonisere nye vandhuller i 1 km’s afstand inden for et år og evt. over 1 km’s 

afstand over flere år, mens det forventes at spidssnudet frø ikke vandrer længere end ca. 1 km.  

I forbindelse med vurdering af om de tre bilag IV-arter kan forekomme i nærheden af projektområdet, er arternes over-

ordnede udbredelse vurderet ud fra de tre ovennævnte databaser. Da to af arterne evt. kan sprede sig længere end 1 

km over længere tid, men oftest ikke gør det, er der af hensyn til forsigtighedsprincippet lagt en bufferzone på 3 km ind 

omkring projektarealet. Hvis en af de tre arter er registreret inden for denne bufferzone på 3 km til hver side af høj-

spændingsanlæggene vurderes lokaliteten nærmere. 

Hvis der er vandhuller, eng eller skov i en afstand på 1 km eller derunder i området mellem fundlokaliteten og højspæn-

dingsanlæggene vurderes det at den pågældende bilag IV-art potentielt kan være i området selvom den ikke er registre-

ret. Dette igen af hensyn til forsigtighedsprincippet. Der er valgt en afstand på 1 km, da det på baggrund af data i oven-

stående tabel vurderes at være den maksimale afstand de kan spredes på et år. De kan spredes over længere afstand 

over flere år, men det kræver at der er levesteder som de kan overvintre eller yngle eller raste i under spredningsperio-

den.    

Under anlægsarbejdet vurderes følgende aktiviteter at kunne medføre risiko for at skade bilag IV-padder eller deres 

levesteder:  Trækning af 400 kV ledninger, etablering af mastefundamenter 400 kV, opgravning af mastefundamenter 
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150 kV, nedgravning af kabler 400 kV og 60 kV samt gravegruber i forbindelse med underboring af 400 kV og 60 kV kab-

ler.  

Hvis disse aktiviteter foregår på landbrugsjord i omdrift, hvor afstanden til nærmeste potentielle levested eller ledelinje 

for vandringer gennem landskabet som levende hegn mm., i en afstand svarende til deres ynglevandring i ovenstående 

tabel, vurderes det at arbejdspladsen ligger i et område, hvor sandsynligheden for at finde en bilag IV-padde er eks-

tremt lille. Det skyldes at padderne typisk vandrer i tæt fugtig vegetation og kun bevæger sig ud i mere åbne tørre om-

råder, hvis der ikke er andre muligheder, sammenholdt med deres forholdsvist korte vandringsafstande.     

11.6.2.2 Miljøstatus  

I forbindelse med screening for potentielle paddelokaliteter for spidssnudet frø, stor vandsalamander og løgfrø, er der i 

2022 fundet 13 lokaliteter, hvor der skal tages hensyn til paddernes leve-, yngle- og/eller rastesteder i anlægsfasen. De 

13 lokaliteter løber fra Endrup i nord og sydpå mod grænsen og ses i Figur 11-21, Figur 11-22 og Tabel 11-7. Lokalite-

terne er vist og nærmere beskrevet nedenfor fra nord mod syd.  

Screening for padder 2022 

Potentielle paddelokaliteter er på strækningen fra Endrup og sydpå mod grænsen er markeret med gul cirkel (PS-1 – PS-

13) (se Figur 11-23-Figur 11-35). 

 

 

Figur 11-21: Den nordlige del af strækningen fra Endrup mod grænsen. Registreringer er markeret med lilla: løgfrø, 

orange: spidssnudet frø, grøn: stor vandsalamander. Potentielle paddelokaliteter (PS-1 til PS-7) fra nord 

mod syd er markeret med gul cirkel. 
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Figur 11-22 Den sydlige del af strækningen fra Endrup mod grænsen. Registreringer er markeret med lilla: løgfrø, 

orange: spidssnudet frø, grøn: stor vandsalamander. Potentielle paddelokaliteter (PS-8 til PS-13) fra nord 

mod syd er markeret med gul cirkel. 

 

 

Tabel 11-7: Tabel over de potentielle paddelokaliteter på den sydlige strækning fra nord mod syd. Omtalt i metoden 

ovenfor. 

Lokalitet 

ID 
Art 

400 kV - un-

derboring 

400 kV 

kabler 

400 kV sta-

tion 

400 kV 

mast 

60 

kV 

un-

der-

bo-

ring 

60 

kV 

kab-

ler 

60 kV 

mast 

Problemstilling (yngleom-

råde og rasteområde er be-

liggende på hvert side) 

PS-1 Spidssnudet frø x x x x 

  

 

Leve-, yngle- og rastesteder 

inden for 1 km til mast 1, 2, 

3, 4 (400 kV). Kabler og un-

derboring på samme stræk-

ning samt station Vibæk  

PS-2 Spidssnudet frø    x x x x 

Leve-, yngle- og rastesteder 

inden for 1 km til mast 9, 10, 

11, 12, 13, 14 (400 kV) og 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (60 

kV, Bramming Øst - Gørding) 
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Tabel 11-7: Tabel over de potentielle paddelokaliteter på den sydlige strækning fra nord mod syd. Omtalt i metoden 

ovenfor. 

Lokalitet 

ID 
Art 

400 kV - un-

derboring 

400 kV 

kabler 

400 kV sta-

tion 

400 kV 

mast 

60 

kV 

un-

der-

bo-

ring 

60 

kV 

kab-

ler 

60 kV 

mast 

Problemstilling (yngleom-

råde og rasteområde er be-

liggende på hvert side) 

PS-3  
Spidssnudet frø, 

Løgfrø    x 

  

 

Leve-, yngle- og rastesteder 

for spidssnudet frø inden for 

1 km til mast 28, 29, 30, 31, 

32 (400 kV) og for løgfrø in-

denfor 1km til mast 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32 (400 kV) 

PS-4 

Spidssnudet frø, 

Stor vand-sala-

mander 

x x x x 

  

 

Leve-, yngle- og rastesteder 

for spidssnudet frø og for 

stor vandsalamander inden 

for 1 km til mast 50, 51  (400 

kV). Kabler og underboring 

på samme strækning samt 

station Ribe Mark. 

PS-5 
Spidssnudet frø, 

Løgfrø 
x x x x x x x 

Leve-, yngle- og rastesteder 

for spidssnudet frø inden for 

1 km til mast 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60 (400 kV) og 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (60 kV, 

Ribe - Spandet) og 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (60 

kV, Ribe – Hviding). Kabler 

og underboring på samme 

strækning samt station Lu-

strup.  

Leve-, yngle- og rastesteder 

for løgfrø inden for 1 km til 

mast 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60 (400 kV) og 7, 8 (60 

kV, Ribe - Spandet) og 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

(60 kV, Ribe – Hviding). 

PS-6 Spidssnudet frø x x   x x x 

Leve-, yngle- og rastesteder 

for spidssnudet frø inden for 

1 km til mast 52, 53, 54, 55 

(60 kV, Ribe – Hviding) samt 

kabler og underboring på 

samme strækning 

PS-7 
Spidssnudet frø, 

Løgfrø    x 

  

 

Leve-, yngle- og rastesteder 

for spidssnudet frø og løgfrø 

inden for 1km til mast 69, 

70, 71, 72 (400 kV) 

PS-8 Løgfrø    x 

  

 

Leve-, yngle- og rastesteder 

for løgfrø inden for 1 km til 

mast 94, 95, 96, 97, 98, 99 

(400 kV) 
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Tabel 11-7: Tabel over de potentielle paddelokaliteter på den sydlige strækning fra nord mod syd. Omtalt i metoden 

ovenfor. 

Lokalitet 

ID 
Art 

400 kV - un-

derboring 

400 kV 

kabler 

400 kV sta-

tion 

400 kV 

mast 

60 

kV 

un-

der-

bo-

ring 

60 

kV 

kab-

ler 

60 kV 

mast 

Problemstilling (yngleom-

råde og rasteområde er be-

liggende på hvert side) 

PS-9 Spidssnudet frø    x 

  

 

Leve-, yngle- og rastesteder 

for spidssnudet frø inden for 

1 km til mast 116, 117, 118, 

119, 120, 121 (400 kV) 

PS-10 
Spidssnudet frø, 

Løgfrø 
x x x x 

  

 

Leve-, yngle- og rastesteder 

for spidssnudet frø og løgfrø 

inden for 1 km til mast 131, 

132, 133, 134 (400 kV). Kab-

ler og underboring på 

samme strækning samt stati-

oner Svanstrup og Røgel 

Hede.  

PS-11 
Spidssnudet frø, 

Løgfrø    x 

  

 

Leve-, yngle- og rastesteder 

for spidssnudet frø inden for 

1 km til mast 136, 137, 138, 

139, 140, 141, 142, 143, 144, 

145, 146, 147, 148, 149, 150, 

151, 152 (400 kV). Leve-, 

yngle- og rastesteder for løg-

frø inden for 1 km til mast 

142, 143, 144, 145, 146 (400 

kV) 

PS-12 

Spidssnudet frø, 

løgfrø, stor 

vandsalamander 

   x 

  

 

Leve-, yngle- og rastesteder 

for spidssnudet frø inden for 

1 km til mast 152, 153, 154, 

158, 159, 160, 161, 162, 163, 

164, 165, 166, 167, 168 (400 

kV).  

Leve-, yngle- og rastesteder 

for løgfrø og stor vandsala-

mander inden for 1 km til 

mast 158, 159, 160, 161, 162 

(400 kV) 

PS-13 
Løgfrø, Stor 

vandsalamander 
x x x x 

 

x x 

Leve-, yngle- og rastesteder 

for spidssnudet frø, løgfrø og 

stor vandsalamander inden 

for 1 km til 170, 171, 172, 

173 (400 kV) og 60 kV ma-

sterne ved Jejsing – Tønder 

Øst (ikke nummererede), 

samt kabler og underboring 

på samme strækning og des-

uden station Rørkær. 

A Løgfrø     x x  

Leve-, yngle- og rastested for 

løgfrø inden for 1 km til kab-

ler og underboringer (400 

kV) 
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Tabel 11-7: Tabel over de potentielle paddelokaliteter på den sydlige strækning fra nord mod syd. Omtalt i metoden 

ovenfor. 

Lokalitet 

ID 
Art 

400 kV - un-

derboring 

400 kV 

kabler 

400 kV sta-

tion 

400 kV 

mast 

60 

kV 

un-

der-

bo-

ring 

60 

kV 

kab-

ler 

60 kV 

mast 

Problemstilling (yngleom-

råde og rasteområde er be-

liggende på hvert side) 

B 

Spidssnudet frø, 

stor vandsala-

mander 

x x   

 

  

Nedgravning og underboring 

af 400 kV-kabler på eng nord 

for Station Endrup.  

C Spidssnudet frø x x   

 

  

Nedgravning og underboring 

af 400 kV-kabler på stræk-

ning nord for Kongeåen nær 

et potentielt ynglevandhul 

for spidssnudet frø. 

D 
Spidssnudet frø, 

Løgfrø 
    x x  

Leve- og rastesteder i områ-

det omkring kabelnedgrav-

ningen. 
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Potentielle paddelokaliteter fra screeningen i 2022 

PS-1  

 

 

Figur 11-23: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 400 kV master (blå cirkel), 400kV kabler (blå stiplet linje), 400kV underboringer (mørk 

blå), og 400kV stationsareal (blå firkant). Omkring traceet er, som beskrevet i metodeafsnittet, udlagt en buffer på 3 km på hver 

side af masterne (rød linje). Orange cirkel og stjerne markerer registrering af spidssnudet frø. Den potentielle paddelokalitet PS-1 er 

markeret med gul cirkel.  

 

Øst og sydøst for de kommende 400 kV master, kabler, underboringer og Station Endrup findes 3 registreringer af spids-

snudet frø. Lokaliteten udgør registreringer i 3 mindre søer omgivet af udyrkede græsarealer og marker. Vest og nord 

for registreringerne findes områder med moser, engarealer, vandhuller samt krat- og træbevoksninger. Registrerin-

gerne er lokaliseret hhv. nord og syd for Sneum Å, der løber fra nordøst mod sydvest og på tværs af det kommende 

tracé. Forholdene på lokaliteten udgør potentielle leve-, yngle- og rastesteder for spidssnudet frø. 
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PS-2 

 

 

Figur 11-24: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 400 kV master (blå cirkel) og 60 kV (pink cirkel). Omkring traceet er udlagt en buffer på 

3 km på hver side af masterne (rød linje). Orange cirkel og stjerne markerer registrering af spidssnudet frø. Den potentielle padde-

lokalitet PS-2 er markeret med gul cirkel. 

 

Omkring de kommende 400 kV master og 60 kV master, hvor fundamenterne fjernes, findes 9 registreringer af spids-

snudet frø. Lokaliteten udgør registreringer omkring nogle vandhuller beliggende i mose- og engarealer øst for tracéet, 

marker samt krat- og træbevoksninger. Tre af lokaliteterne befinder sig ved Holsted Å der løber fra øst mod vest på 

tværs af tracéet. Forholdene på lokaliteten udgør potentielle leve-, yngle- og rastesteder for spidssnudet frø. 
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PS-3  

 

 

Figur 11-25: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 400 kV master (blå cirkel). Traceet er udlagt en buffer på 3 km på hver side af masterne 

og centerlinjen (rød linje). Orange cirkel markerer registrering af spidssnudet frø, mens lilla cirkler og stjerner markerer registrerin-

ger af løgfrø. Den potentielle paddelokalitet PS-3 er vist markeret med gul cirkel. 

 

Vest for de kommende 400 kV master, findes 53 registreringer af løgfrø (fordelt på 41 lokaliteter) og øst for masterne 

findes 2 registreringer af spidssnudet frø. Størstedelen af registreringerne af løgfrø er beliggende i og omkring en min-

dre sø, der ligger i forbindelse med græsarealer med kratbevoksninger. Lokaliteten med løgfrø er registreret ca. 250 m 

vest for de kommende master. Registreringerne for spidssnudet frø befinder sig i 2 mindre søer, hvoraf den sydligste er 

omgivet af et mindre engareal. Søerne er omgivet af dyrkede marker, og registreringerne af spidssnudet frø er belig-

gende ca. 2 km øst for de kommende master. Forholdene på lokaliteterne for løgfrø og spidssnudet frø udgør potenti-

elle leve-, yngle- og rastesteder for arterne.  
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PS-4 

 

 

Figur 11-26: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 400 kV master (blå cirkel), samt kabler (stiplet blå linje), og underboringer (mørk blå). 

Omkring traceet er udlagt en buffer på 3 km på hver side af masterne og centerlinjen (rød linje). Orange cirkel markerer registre-

ring af spidssnudet frø og cirkeldiagrammet markerer registreringen af både spidssnudet frø og stor vandsalamander på samme 

lokalitet. Den potentielle paddelokalitet PS-4 er markeret med gul cirkel. 

 

Omkring de kommende 400 kV master, kabler og underboringer og Station Ribe Mark, findes 1 registrering af stor vand-

salamander og 2 registreringer af spidssnudet frø, en lige på grænsen af 3 km zonen og en på samme lokalitet som regi-

streringen for stor vandsalamander. Registreringen for stor vandsalamander og spidssnudet frø findes 140 m vest for 

kablet, og 580 m fra nærmeste mast, og findes på en mark nær et markskel (N-S gående), som kan udgøre en potentiel 

vandrerute for arterne. Der findes flere mindre søer i området samt engarealer og mindre bevoksninger, der udgør po-

tentielle leve-, yngle- og rastesteder for stor vandsalamander. Spidssnudet frø er desuden registreret ca. 3 km øst for de 

kommende kabler. Det er sandsynligt, dels grundet den store distance, og dels grundet de gode rastermuligheder for 

spidssnudet frø med flere småsøer, moseområder m.m. omkring lokaliteten, at padden raster i området, hvor den er 

registreret, og dermed ikke vandrer langt for at raste. Forholdene på lokaliteterne for spidssnudet frø og stor vandsala-

mander udgør potentielle leve-, yngle- og rastesteder for arterne.  
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PS-5 

 

 

Figur 11-27: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 400 kV master (blå cirkel) og 60 kV (pink cirkel) samt 400kV kabler (blå stiplet linje) og 

60 kV kabler (pink stiplet linje), 400kV underboringer (mørk blå), og 400kV stationsareal (blå firkant). Omkring traceet er udlagt en 

buffer på 3 km på hver side af masterne (rød linje).  Orange stjerne og cirkel markerer registrering af spidssnudet frø, mens lilla 

stjerne og cirkel markerer registrering af løgfrø. Den potentielle paddelokalitet PS-5 er markeret med gul cirkel. 

 

I et område ca. 1,6 km vest for kommende 400 kV master og 60 kV master, hvor fundamenterne fjernes, nedgravning af 

kabler, underboringer samt Station Lustrup findes 11 registreringer af løgfrø og 11 registreringer af spidssnudet frø. 

Området med registreringerne gennemskæres af 60 kV kablerne, der underbores på en del af strækningen. Tre af regi-

streringerne af spidssnudet frø er beliggende nordligt, i engområder der grænser op til mose og Ribe å. De resterende 8 

registreringer af spidssnudet frø samt de 11 registreringer af løgfrø er samlet omkring flere søer og vandhuller omgivet 

af mose- og engarealer samt krat- og træbevoksninger. Desuden findes et område ca. 140 m vest for masterne, hvor 

der findes 3 registreringer af løgfrø samt 1 registrering af spidssnudet frø. Området består af flere småsøer området af 

eng og mindre kratbevoksning. Områderne for registreringerne udgør alle potentielle leve-, yngle- og rastesteder for 

løgfrø og spidssnudet frø.  
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PS-6 

 

 

Figur 11-28: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 60 kV (pink cirkel) samt kabler (pink linje). Omkring traceet er udlagt en buffer på 3 km 

på hver side af 400 kV masterne (rød linje), og 3 km på hver side af 60 kV masterne (rød stiplet linje). Orange cirkel markerer regi-

strering af spidssnudet frø. Den potentielle paddelokalitet PS-6 er markeret med gul cirkel. 

 

Vest for 60 kV masterne, hvor fundamenterne fjernes og der nedlægges kabler og underbores, findes 2 registreringer af 

spidssnudet frø. Den ene registrering er lokaliseret på en mark, mens den anden er i en lille sø omgivet af et mindre 

moseområde. Der findes flere vandhuller i området samt arealer, der udgør potentielle leve-, yngle- og rastesteder for 

arten. 
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PS-7 

 

 

Figur 11-29: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 400 kV master (blå cirkel). Omkring traceet er udlagt en buffer på 3 km på hver side af 

masterne (rød linje). Orange cirkel markerer registrering af spidssnudet frø, og lilla cirkel markerer registrering af løgfrø. Den po-

tentielle paddelokalitet PS-7 er markeret med gul cirkel. 

 

Vest for de kommende 400 kV master, findes 11 registreringer af løgfrø (fordelt på 6 lokaliteter), og 6 registreringer af 

spidssnudet frø (fordelt på 2 lokaliteter). Arterne er registrerede i et område med flere småsøer omgivet af græsarealer 

og mindre krat. Imellem registreringerne og masterne findes flere små vandhuller som arterne potentielt vil kunne van-

dre til. Lokaliteten og forholdene omkring udgør potentielle leve-, yngle- og rastesteder for løgfrø og spidssnudet frø. 
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PS-8 

 

 

Figur 11-30: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 400 kV master (blå cirkel). Omkring traceet er udlagt en buffer på 3 km på hver side af 

masterne (rød linje). Lilla cirkel markerer registrering af løgfrø. Den potentielle paddelokalitet PS-8 er markeret med gul cirkel. 

 

Ca. 820 m vest for de kommende 400 kV master, findes 1 registrering af løgfrø. Arten er registreret ved en mindre sø, 

omgrænset af eng og marker. Fra lokaliteten og østpå mod masterne findes en ”grøn kile” med eng- og hedearealer, 

som krydser tracéet, og som løgfrø kan benytte under sin vandring. Lokaliteten og forholdene omkring udgør potenti-

elle leve-, yngle- og rastesteder for løgfrø.  
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PS-9 

 

 

Figur 11-31: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 400 kV master (blå cirkel). Omkring traceet er udlagt en buffer på 3 km på hver side af 

masterne (rød linje). Orange cirkel markerer registrering af spidssnudet frø. Den potentielle paddelokalitet PS-9 er markeret med 

gul cirkel. 

 

Vest for de kommende 400 kV master findes 1 registrering af spidssnudet frø. Arten er registreret på et mindre træbe-

vokset moseareal, der ligger omkranset af arealer mose- og græsarealer med krat- og mindre skovbevoksninger. Der 

findes desuden flere vandhuller og småsøer i området. Registreringen af spidssnudet frø findes ca. 800 m vest for ma-

sterne. Lokaliteten og forholdene omkring udgør potentielle leve-, yngle- og rastesteder for spidssnudet frø. 
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PS-10 

 

 

Figur 11-32: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 400 kV master (blå cirkel), 400kV kabler (blå stiplet linje),  400kV underboringer (mørk blå), 

og 400kV stationsareal (blå firkant). Omkring traceet er udlagt en buffer på 3 km på hver side af masterne (rød linje). Orange cirkel 

markerer registrering af spidssnudet frø, og lilla cirkel markerer registrering af løgfrø. Den potentielle paddelokalitet PS-10 er markeret 

med gul cirkel. 

Ca. 2 km øst for de kommende 400 kV master, kabler og underboringer, findes 5 registreringer af løgfrø og 4 registrerin-

ger af spidssnudet frø. Padderne er registreret i flere småsøer, der ligger omgivet af mose-, eng- og hedearealer samt 

krat- og skovbevoksede områder på den nordlige side af Brede Å. Fra lokaliteten og vestpå (på den nordlige side af 

Brede Å) mod masterne findes en ”grøn kile” langs åen med engarealer og vandhuller, som krydser tracéet, og hvor 

padderne kan vandre. Lokaliteten og forholdene omkring udgør potentielle leve-, yngle- og rastesteder for løgfrø og 

spidssnudet frø.  
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PS-11 

 

 

Figur 11-33: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 400 kV master (blå cirkel). Omkring traceet er udlagt en buffer på 3 km på hver side af 

masterne (rød linje). Orange cirkel markerer registrering af spidssnudet frø, og lilla cirkel markerer registrering af løgfrø. Den potenti-

elle paddelokalitet PS-11 er markeret med gul cirkel. 

Omkring de kommende 400 kV master findes i alt 2 registreringer af løgfrø og 27 registreringer af spidssnudet frø (for-

delt på 16 lokationer). Vest for tracéet (nord) findes en del registreringer af spidssnudet frø i og omkring småsøer, 

mose- og engområder i Sølsted Mose, mens der mod syd er registreret spidssnudet frø i og omkring nogle småsøer om-

givet af mose, hede og skovbevoksede arealer. Øst for tracéet findes 1 registrering af spidssnudet frø i en sø ca. 200 m 

øst for masterne samt registreringer af løgfrø og spidssnudet frø omkring en gruppe små vandhuller omgivet af mose og 

marker ca. 1200 m øst for masterne. Desuden findes en del registreringer af spidssnudet frø i og omkring flere søer og 

moseområder i Kongens Mose. Generelt findes der en høj forekomst af småsøer og vandhuller i området mellem regi-

streringsstederne og tracéet - både vest og øst for masterne. Padderne i Sølsted Mose og Kongens Mose raster dog 

sandsynligvis i moseområderne omkring småsøerne, hvor de er registreret, da lokaliteterne her naturmæssigt udgør 

gode rastesteder. Padderne i området vandrer derfor formentlig ikke langt for at raste. Lokaliteten og forholdene om-

kring udgør potentielle leve-, yngle- og rastesteder for spidssnudet frø. 
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PS-12 

 

 

Figur 11-34: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 400 kV master (blå cirkel). Omkring traceet er udlagt en buffer på 3 km på hver side af 

masterne (rød linje). Orange cirkel markerer registrering af spidssnudet frø, mens cirkeldiagrammet markerer registreringen af både 

spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander på samme lokalitet. Den potentielle paddelokalitet PS-12 er markeret med gul cirkel. 

Omkring de kommende 400 kV master, findes 3 registreringer af spidssnudet frø (hhv. vest og øst for masterne), 1 regi-

strering af løgfrø og en registrering af stor vandsalamander. Registreringerne er fordelt på 3 lokaliteter, hvoraf alle 3 

arter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og løgfrø) er registreret på en enkelt lokalitet 800 m vest for masterne, som 

består af en mindre sø i tilknytning til et engareal. Spidssnudet frø er desuden vestligst registreret i en mindre sø omrin-

get af marker, mens arten øst for tracéet er registreret i et moseareal grænsende på den nordlige side af Arnå. Registre-

ringen findes i en ”grøn kile” langs Arnå bestående af eng-, mosearealer og vandhuller som krydser tracéet, og hvor 

padderne kan vandre. Generelt findes der en høj forekomst af småsøer og vandhuller i området mellem registrerings-

stederne og tracéet - både vest og øst for masterne. Lokaliteten og forholdene omkring udgør potentielle leve-, yngle- 

og rastesteder for spidssnudet frø, stor vandsalamander og løgfrø.  
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PS-13 

 

 

Figur 11-35: Tracé for luftledninger med tilhørende master; 400 kV master (blå cirkel). Omkring traceet er udlagt en buffer på 3 km på hver side af 400 

kV masterne (rød linje), og 3 km på hver side af 60 kV masterne (rød stiplet linje). Cirkeldiagrammet markerer registreringen af både 

spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander på samme lokalitet. Den potentielle paddelokalitet PS-13 er markeret med gul cirkel. 

Øst for de kommende 400 kV master findes 3 registreringer af løgfrø, 3 registreringer af stor vandsalamander, og 3 regi-

streringer af spidssnudet frø. Registreringerne er fordelt på 3 lokaliteter, hvoraf alle 3 arter (spidssnudet frø, stor vand-

salamander og løgfrø) er registreret på hver af lokaliteterne. Alle de registrerede forekomster er tilknyttet mindre søer, 

der er omgrænset af dyrkede marker. Generelt findes der en høj forekomst af småsøer og vandhuller i området mellem 

registreringsstederne og tracéet. Forholdene på og omkring lokaliteterne udgør potentielle leve-, yngle- og rastesteder 

for spidssnudet frø, stor vandsalamander og løgfrø. 

 

 

  



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  225/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

Lokaliteter fra besigtigelserne i 2021 

Potentielle paddelokaliteter fra paddeundersøgelserne i 2021  

A 

 

Figur 11-36 Fund af løgfrø nord for Ribe Å (kort af Habitat Vision). 
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B 

 

Figur 11-37 Station Endrup - Delområde B, eng hvor kabler nedgraves (kort af Habitat Vision) 
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C 

 

 

Figur 11-38 Potentielt ynglevandhul for spidssnudet frø ca. 200 m vest for nedgravningen af kabler. 
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11.6.2.3 Miljøvurdering 

11.6.2.3.1 Anlægsfase  

Projektet vurderes at kunne medføre følgende potentielle virkninger på padder 

• Etablering af arbejdsplads i et område som er levested for arten, med deraf følgende midlertidigt tab af leve-

sted.  

• Barrierevirkning fra en åbentstående kabelgrav. Kabelgraven er kun åben i op til 10 dage, men kan potentielt 

have betydning, hvis kabelgraven er åben når arterne spreder sig ud fra ynglelokaliteten til andre levesteder 

eller til overvintringssteder. Padder kan have svært ved at komme op ad stejle sider med løst jord i en kabel-

grav og kan potentiel risikere at blive begravet i større antal. Ligeledes kan boregruberne, der etableres midler-

tidigt ved enderne af områder, der underbores, være faldgruber for padder samt udgravninger til mastefunda-

menter. 

• Kørsel i et område i forbindelsen med trækning af forline til ledningen. Kørslen sker kun to gange med et ter-

rængående køretøj med meget lavt marktryk. Maskinerne kører langsomt over terrænet og det vurderes at 

arterne generelt flygter for maskinen. Da marktrykket er meget lavt, vurderes det yderligere at padder som 

gemmer sig i lavninger og huller ikke vil blive berørt. Påvirkningen vurderes derfor ikke at medføre forsætligt 

drab af spidssnudet frø og en negativ påvirkning på habitatets økologiske funktionalitet vil også kunne udeluk-

kes.   

• Rydning af skov forud for anlægsarbejdet, da skov kan være rasteområde for stor vandsalamander. Rydning af 

skov sker i perioden midt august til midt februar og således udenfor paddernes vandringsperiode. Efter rydnin-

gen af skoven, forventes lokaliteten igen at kunne benyttes til rasteområder efter en periode, hvor skoven gror 

til igen. En påvirkning vurderes derfor at kunne udelukkes.  

Der benyttes følgende afværgetiltag. I den efterfølgende tabel er de refereret ved deres overskrift.  

1. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde mellem yngle- og rasteområde. Det skal undgås at grave i området mel-

lem yngle- og rasteområdet, fra 1. februar (når dagtemperaturen er over 5 °C) til 1. november.  

2. Fjernelse af padder fra kabelgrav mm samt maskiner og materiel. Åbenstående kabelgrav, boregruber eller 

udgravninger ved mastefundamenter skal tilses for padder og andre hvirveldyr inden arbejdet påbegyndes om 

morgenen. Maskiner og materiel omkring udgravningen eller i umiddelbar nærhed af denne tilses desuden for 

padder og andre hvirveldyr inden arbejdet påbegyndes om morgenen. Padder og andre hvirveldyr indsamles 

og flyttes fra området. Padderne flyttes til den for dem relevante side af graven (om foråret flyttes de til yngle-

vandhullets side og om sensommeren/efteråret flyttes de til rastestedets side). Flytningen af padder skal hånd-

teres af en fagkyndig person eller en person, som er oplært i at håndtere dyrene på en forsvarlig måde af en 

fagkyndig person. Miljøstyrelsen skal søges om dispensation efter artsfredningsbekendtgørelsen til indsamling 

og flytning (håndtering) af padder. Der er pt. en sagsbehandlingstid på 4 uger. De steder, hvor ledningsgraven 

står åben, skal den uden for arbejdstid være forsynet med brædder hver 20 meter, således at padder og andre 

dyr kan kravle op. 

3. Opsætning af paddehegn. Alternativt til tilsyn og tømning af udgravning er at opsætte paddehegn. I så fald skal 

faldfælder opstilles med maks. 30 m mellemrum, samt i hver ende af paddehegnet. Der skal føres tilsyn med 

paddehegnet, så det opretholder sin funktion. herunder, at vegetationen ikke er højere end 20 cm, således at 

det undgås, at padderne kan indvandre til området. Faldfælder skal udformes med en håndstor sten i bunden 

som padderne kan kravle op på og der skal være en pind i spanden så andre dyr kan kravle op af spanden. 

Faldfælder skal tømmes to gange dagligt; inden arbejdet påbegyndes om morgenen samt ved arbejdets ophør 

om eftermiddagen, og padder flyttes over til yngleområder og omvendt efter Sankt Hans. Flytningen af padder 
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skal håndteres af en fagkyndig person eller en person, som er oplært i at håndtere dyrene på en forsvarlig 

måde af en fagkyndig person. 

4. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde i overvintringsområder. Det skal undgås, at graves i et overvintringssted 

for padder, når padderne er i vinterrast. For stor vandsalamander er dette fra 15. oktober til 15. marts og for 

spidssnudet frø er det 15. oktober til 1. april. Hvis der skal graves i et overvintringssted for padder, skal der 

etableres erstatningsrastesteder af samme kvalitet eller bedre. Erstatningsovervintringsområderne skal stå 

færdige inden padderne går i vinterrast dvs. senest 1. september. Såfremt der skal graves i et overvintringssted 

i perioden fra den 15. oktober til den 15. april, opsættes paddehegn inden padderne vandrer til rasteområ-

derne, som derved forhindrer at padder raster i det konkrete område. 

5. Samlet afværgeforanstaltning for markfirben, birkemus og bilag IV-padder. 

Opsætning af 400 kV: Mast 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 55, 56, 94, 97, 131, 167, 171 

Der opsættes paddehegn ca. 15. juni omkring arbejdsarealer hvor der graves. Åbenstående udgravninger ved 

mastefundamenter skal tilses for padder og andre hvirveldyr to gange dagligt; inden arbejdet påbegyndes om 

morgenen samt ved arbejdets ophør om eftermiddagen. Maskiner og materiel omkring udgravningen eller i 

umiddelbar nærhed af denne tilses desuden for padder og andre hvirveldyr inden arbejdet påbegyndes om 

morgenen. Padder og andre hvirveldyr indsamles og flyttes fra området.  

Der skal søges om dispensation efter artsfredningsbekendtgørelsen til indsamling og flytning (håndtering) af 

birkemus og bilag IV-padder.  

Flytningen af individer skal håndteres af en fagkyndig person eller en person, som er oplært i at håndtere dy-

rene på en forsvarlig måde af en fagkyndig person. 

Hvis arbejdet er placeret i en forekomst af birkemus, skal der inden arbejdet igangsættes etableres erstatnings-

biotop for birkemus på tilstødende arealer i forholdet 1:1 dvs. der skal etableres græsarealer på et areal tilsva-

rende det areal der afrømmes. 

Det skal undgås, at graves i et overvintringssted for padder og birkemus, når disse er i vinterrast. Hvis der skal 

graves i et overvintringssted, skal der etableres erstatningsrastesteder af samme kvalitet eller bedre. Erstat-

ningsovervintringsområderne skal stå færdige inden dyrene går i vinterrast dvs. senest 1. september. Såfremt 

der skal graves i et overvintringssted i perioden fra den 15. oktober til den 15. april, opsættes paddehegn inden 

dyrene vandrer til rasteområderne. 

Kabelstrækningen hvor 60 kV forbindelserne kabellægges: 

Der opsættes paddehegn ca. d. 15. maj langs hele kabelstrækningen omkring arbejdsarealer hvor der graves. 

Det indhegnede område tilses hver dag, gerne i solrigt lunt vejr, intensivt i de første 3 uger efter hegningen.  

Hvirveldyr indsamles og flyttes fra området i denne periode således at det sikres at området er tømt for evt. 

birkemus og bilag IV-padder. 

Der skal søges om dispensation efter artsfredningsbekendtgørelsen til indsamling og flytning (håndtering) af 

birkemus og bilag IV-padder.  

Flytningen af individer skal håndteres af en fagkyndig person eller en person, som er oplært i at håndtere dy-

rene på en forsvarlig måde af en fagkyndig person. 

Efter 3 uger nedtages paddehegnet midlertidigt. I løbet af en 7-10 dage og inden d. 15. juni foretages der 

muldafrømning i det tracé hvor kablerne nedgraves. Der afrømmes 5-10 cm. for at gøre området uegnet for 

birkemus. Afrømningen foregår på dette tidspunkt, hvor der ikke er unger og hvor birkemusen ikke er i dvale 

og hvor de derfor opholder sig mindst muligt i jorden. Langs kabeltracéet opsættes paddehegnet igen løbende, 

når et område har stået åbent 1-2 døgn. Derved har birkemusen haft mulighed for at flytte sig fra området. 

Efter opsætning af paddehegnet afsøges området for markfirben og bilag IV-padder i en kortere periode på 2 
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uger, da der er en lille risiko for at markfirben og bilag IV-padder kan genindvandre under perioden, hvor heg-

net er åbent langs kabeltracéet.  

Inden arbejdet igangsættes, skal der etableres erstatningsbiotop for birkemus på tilstødende arealer i forhol-

det 1:1 dvs. der skal etableres græsarealer på et areal tilsvarende det areal der afrømmes. 

 

Fjernelse af 60 kV master – gældende for mast 9 (BrammingØst-Gørding), mast 3 og 4 (Ribe-Spandet) og mast 

9, 11 og 12 (Ribe-Hviding) 

Ved fjernelse af master vil der være aktivitet omkring den enkelte mast i 1-2 uger. 

Masterne placeret i potentielle leveområder fjernes uden opgravning af mastefundamenter for at undgå på-

virkning af potentielle levesteder for markfirben, birkemus og bilag IV-padder ved gravning omkring fundamen-

terne. Ved kørsel i området uden for adgangsveje skal der benyttes bæltekøretøjer eller udlægges køreplader 

som mindsker marktrykket og det skal foregå i perioden 1. december – 1. april, hvor markfirben og birkemus er 

i dvale og derfor ikke påvirkes. 

  

 

Tabel 11-8. Overblik over de forskellige lokaliteter, påvirkningerne i anlægsfasen samt afværgeforanstaltninger. I de 
tilfælde hvor samme master indgår under flere lokaliteter og problematikken er den samme, nævnes masterne kun un-
der den første lokalitet. 

Lokali-
tet 

Beskrivelse af lokaliteten Anlægsaktiviteter og afværgeforanstaltninger 

PS-1 

 

 

 

 

 

 

Øst og sydøst for de kommende 400 kV master, 
kabler, underboringer og Station Endrup findes 
3 registreringer af spidssnudet frø 

 

 

 

 

Der skal opstilles fire nye 400 kV master, der skal under-
bores (400 kV), nedgraves kabler (400 kV) og Station Vi-
bæk skal anlægges. 

Mast 1, 2, 3 og 4 (400 kV) er placeret i et område med 
potentielle levesteder for spidssnudet frø og birkemus, 
og følgende afværgeforanstaltning fortages: 5. Samlet af-
værgeforanstaltning for markfirben, birkemus og bilag 
IV-padder 
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Tabel 11-8. Overblik over de forskellige lokaliteter, påvirkningerne i anlægsfasen samt afværgeforanstaltninger. I de 
tilfælde hvor samme master indgår under flere lokaliteter og problematikken er den samme, nævnes masterne kun un-
der den første lokalitet. 

Lokali-
tet 

Beskrivelse af lokaliteten Anlægsaktiviteter og afværgeforanstaltninger 

PS-2 Omkring de kommende 400 kV master og 60 kV 

master, hvor fundamenterne fjernes kabler og 

underboringer, findes 9 registreringer af spids-

snudet frø. Lokaliteten udgør registreringer om-

kring nogle vandhuller omgivet af mose- og eng-

arealer øst for tracéet, marker samt krat- og 

træbevoksninger. Tre af lokaliteterne befinder 

sig ved Holsted Å, der løber fra øst mod vest på 

tværs af tracéet. Forholdene på lokaliteten ud-

gør potentielle leve-, yngle- og rastesteder for 

spidssnudet frø. 

 

 

 

 

Der skal opstilles seks nye 400 kV master, fjernes otte 
fundamenter fra 60 kV anlægget og nedgraves kabler og 
underbores sydøst for 60 kV anlægget.  

Der opstilles seks nye 400 kV master, og fem af dem er 
placeret på landbrugsjord – mast 9, 10, 12, 13, 14. Den 
sidste mast – mast 11 - er placeret i et potentielt over-
vintringsområde for spidssnudet frø.  

Der skal fjernes otte fundamenter fra 60 kV anlægget og 
der skal nedgraves og underbores kabler sydøst for. Seks 
af fundamenterne er placeret på landbrugsjord – mast 
11, 12, 13, 14, 15, 16 (60 kV, Bramming Øst – Gørding). 
De resterende to fundamenter er placeret i potentielle 
overvintringsområder for spidssnudet frø – mast 9 og 10 
(60 kV, Bramming Øst – Gørding). Kabler nedgraves og 
underbores udelukkende på landbrugsjord. 

For 400 kV master på landbrugsjord (mast 9, 10), 60 kV 
fundamenter på landbrugsjord (mast 11, 12, 13, 14, 15, 
16 (60 kV, Bramming Øst – Gørding) samt nedgravning 
og underboring af kabler udelukkende på landbrugsjord 
foretages følgende afværgeforanstaltninger:  2. Fjernelse 
af padder fra kabelgrav mm samt maskiner og materiel. 

For 60 kV fundament (mast 10 - Bramming Øst – Gør-
ding) placeret i potentielle overvintringsområder foreta-
ges følgende afværgeforanstaltninger: 2. Fjernelse af 
padder fra kabelgrav mm samt maskiner og materiel og 
4. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde i overvintrings-
områder. 

Mast 11, 12, 13, 14 (400 kV) samt mast 9 (60 kV, Bram-
ming Øst – Gørding) er placeret i et område med potenti-
elle levesteder for spidssnudet frø og birkemus, og føl-
gende afværgeforanstaltning fortages: 5. Samlet afvær-
geforanstaltning for markfirben, birkemus og bilag IV-
padder 
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Tabel 11-8. Overblik over de forskellige lokaliteter, påvirkningerne i anlægsfasen samt afværgeforanstaltninger. I de 
tilfælde hvor samme master indgår under flere lokaliteter og problematikken er den samme, nævnes masterne kun un-
der den første lokalitet. 

Lokali-
tet 

Beskrivelse af lokaliteten Anlægsaktiviteter og afværgeforanstaltninger 

PS-3 

 

 

 

 

 

Ca. 250 m vest for de kommende 400 kV ma-

ster, findes 53 registreringer af løgfrø (fordelt på 

41 lokaliteter) og ca. 2 km øst for masterne fin-

des 2 registreringer af spidssnudet frø. Største-

delen af registreringerne af løgfrø er beliggende 

i og omkring en mindre sø, der ligger i forbin-

delse med græsarealer med kratbevoksninger 

og omgivet af landbrugsarealer. Registrerin-

gerne for spidssnudet frø befinder sig i 2 mindre 

søer, hvoraf den sydligste er omgivet af et min-

dre engareal. Søerne er omgivet af dyrkede 

marker’. Forholdene på lokaliteterne for løgfrø 

og spidssnudet frø udgør potentielle leve-, 

yngle- og rastesteder for arterne.  

Der skal opstilles elleve nye 400 kV master, og ti af dem 
er placeret på landbrugsjord – mast 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 31, 32. Den sidste mast – mast 29 - er place-
ret i et mindre krat ca. 250 m fra de østligste registrerin-
ger af løgfrø.  

Samtlige elleve 400 kV master er placeret i potentielle 
overvintringsområder for løgfrø, da dennes rastesteder 
bl.a. udgør brakmarker og dyrkede landbrugsarealer, og 
der foretages følgende afværgeforanstaltninger: 2. Fjer-
nelse af padder fra kabelgrav mm samt maskiner og ma-
teriel og 4. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde i over-
vintringsområder. 

PS-4  

 

 

 

 

Registreringen for stor vandsalamander og 

spidssnudet frø findes 140 m vest for kablet, og 

580 m fra nærmeste mast, og findes på en mark 

nær et markskel (N-S gående), som kan udgøre 

en potentiel vandrerute for arterne. Der findes 

flere mindre søer i området samt engarealer og 

mindre bevoksninger, der udgør potentielle 

leve-, yngle- og rastesteder for stor vandsala-

mander. Spidssnudet frø er desuden registreret 

ca. 3 km øst for de kommende kabler. Det er 

sandsynligt, dels grundet den store distance, og 

dels grundet de gode rastermuligheder for 

spidssnudet frø med flere småsøer, moseområ-

der m.m. omkring lokaliteten, at padden raster i 

området, hvor den er registreret, og dermed 

ikke vandrer langt for at raste. Forholdene på lo-

kaliteterne for udgør potentielle leve-, yngle- og 

rastesteder for arterne. 

Der skal opstilles to nye 400 kV master, der skal under-
bores (400 kV), nedgraves kabler (400 kV) og Station Ribe 
Mark skal anlægges.  

De to nye master – mast 50 og 51 – nedgravning af kab-
ler, underboring samt anlæggelse af Station Ribe Mark er 
udelukkende placeret på landbrugsjord, og der foretages 
følgende afværgeforanstaltninger:  2. Fjernelse af padder 
fra kabelgrav mm samt maskiner og materiel. 
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Tabel 11-8. Overblik over de forskellige lokaliteter, påvirkningerne i anlægsfasen samt afværgeforanstaltninger. I de 
tilfælde hvor samme master indgår under flere lokaliteter og problematikken er den samme, nævnes masterne kun un-
der den første lokalitet. 

Lokali-
tet 

Beskrivelse af lokaliteten Anlægsaktiviteter og afværgeforanstaltninger 

PS-5 

 

 

 

Ca. 1,6 km vest for kommende 400 kV master 

og 60 kV master, hvor fundamenterne fjernes, 

nedgravning af kabler, underboringer samt Sta-

tion Lustrup findes 11 registreringer af løgfrø og 

11 registreringer af spidssnudet frø. Tre af regi-

streringerne af spidssnudet frø er beliggende 

nordligt, i engområder der grænser op til mose 

og Ribe å. De resterende 8 registreringer af 

spidssnudet frø samt de 11 registreringer af løg-

frø er samlet omkring flere søer og vandhuller 

omgivet af mose- og engarealer samt krat- og 

træbevoksninger. Desuden findes et område ca. 

140 m vest for masterne, hvor der findes 3 regi-

streringer af løgfrø samt 1 registrering af spids-

snudet frø. Området består af flere småsøer 

området af eng og mindre kratbevoksning. Om-

råderne for registreringerne udgør alle potenti-

elle leve-, yngle- og rastesteder for løgfrø og 

spidssnudet frø.  

 

 

 

 

 

 

 

Der skal opstilles elleve nye 400 kV master, der skal un-
derbores (400 kV), nedgraves kabler (400 kV) og Station 
Lustrup skal anlægges. Der fjernes desuden hhv. otte 
fundamenter (60 kV, Ribe Spandet) og ti fundamenter 
(60 kV, Ribe – Hviding) samt nedgraves kabler (60 kV) og 
underbores (60 kV). 

Ti ud af elleve 400 kV master – mast 52, 53, 54, 57, 58, 
59, 60, 61, 62 – og anlæg af station Lustrup er placeret i 
potentielle overvintringsområder for løgfrø, da dennes 
rastesteder bl.a. udgør brakmarker og dyrkede land-
brugsarealer, og der foretages følgende afværgeforan-
staltninger: 2. Fjernelse af padder fra kabelgrav mm samt 
maskiner og materiel og 4. Tidsbegrænsning mht. grave-
arbejde i overvintringsområder. 

Nedgravning af kabler og underboringer (400 kV) foreta-
ges i potentielle overvintringsområder for spidssnudet 
frø, og der foretages følgende afværgeforanstaltninger: 

2. Fjernelse af padder fra kabelgrav mm samt maskiner 
og materiel og 4. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde i 
overvintringsområder. 

Samtlige fundamenter, der skal fjernes (1, 2, 5, 6, 7, 8 (60 
kV, Ribe - Spandet) og 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 (60 kV, Ribe – Hviding) er placeret i potentielle over-
vintringsområder for løgfrø, da dennes rastesteder bl.a. 
udgør brakmarker og dyrkede landbrugsarealer, og der 
foretages følgende afværgeforanstaltninger: 2. Fjernelse 
af padder fra kabelgrav mm samt maskiner og materiel 
og 4. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde i overvintrings-
områder. 

Nedgravning af kabler og underboringer (60 kV) foreta-
ges ved de vestligste registreringer af løgfrø og spidssnu-
det frø, i naturområde med potentielle overvintringsom-
råder for arterne. Der foretages følgende afværgeforan-
staltninger på hele kabelstrækningen: 2. Fjernelse af pad-
der fra kabelgrav mm samt maskiner og materiel og 4. 
Tidsbegrænsning mht. gravearbejde i overvintringsområ-
der. 

Mast 55 og 56 (400 kV) samt mast 3 og 4 (60 kV Ribe – 
Spandet) og mast 9, 11, 12 (60 kV Ribe – Hviding) er pla-
ceret i et område med potentielle levesteder for løgfrø, 
spidssnudet frø, markfirben og birkemus, og følgende af-
værgeforanstaltning fortages: 5. Samlet afværgeforan-
staltning for markfirben, birkemus og bilag IV-padder 
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Tabel 11-8. Overblik over de forskellige lokaliteter, påvirkningerne i anlægsfasen samt afværgeforanstaltninger. I de 
tilfælde hvor samme master indgår under flere lokaliteter og problematikken er den samme, nævnes masterne kun un-
der den første lokalitet. 

Lokali-
tet 

Beskrivelse af lokaliteten Anlægsaktiviteter og afværgeforanstaltninger 

PS-6 

 

 

 

 

 

 

 

Vest for 60 kV masterne, hvor fundamenterne 

fjernes og der nedlægges kabler og underbores, 

findes 2 registreringer af spidssnudet frø. Den 

ene registrering er lokaliseret på en mark, mens 

den anden er i et mindre søområde omgivet af 

et mindre moseområde. Der findes flere vand-

huller i området samt arealer, der udgør poten-

tielle leve-, yngle- og rastesteder for arten.  

 

Der skal fjernes fire fundamenter for 60 kV-anlægget, og 
nedgraves kabler og underbores omkring samme stræk-
ning for 60 kV anlægget. 

Alle fire fundamenter for 60 kV-anlægget er placeret på 
landbrugsjord – mast 52, 53, 54, 55 (60 kV, Ribe – Hvi-
ding). Kabler nedgraves og underbores ikke langt fra regi-
streringerne af spidssnudet frø. Der er desuden registre-
ret løgfrø på andre lokaliteter i nærheden. Arten kan be-
nytte brakmarker og dyrkede landbrugsarealer som po-
tentielle overvintringsområder. For fundamenterne for 
60 kV-anlægget og hele kabelstrækningen foretages der-
for følgende afværgeforanstaltninger:  2. Fjernelse af 
padder fra kabelgrav mm samt maskiner og materiel og 
4. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde i overvintrings-
områder. 

 

PS-7 Vest for de kommende 400 kV master, findes 11 

registreringer af løgfrø (fordelt på 6 lokaliteter), 

og 6 registreringer af spidssnudet frø (fordelt på 

2 lokaliteter). Arterne er registrerede i et om-

råde med flere småsøer omgivet af græsarealer 

og mindre krat. Imellem registreringerne og ma-

sterne findes flere små vandhuller som arterne 

potentielt vil kunne vandre til. Lokaliteten og 

forholdene omkring udgør potentielle leve-, 

yngle- og rastesteder for løgfrø og spidssnudet 

frø. 

Der skal opstilles fire nye 400 kV master, og alle master - 
mast 69, 70, 71, 72 – er placeret på landbrugsjord.  

Samtlige fire 400 kV master er placeret i potentielle over-
vintringsområder for løgfrø, da dennes rastesteder bl.a. 
udgør brakmarker og dyrkede landbrugsarealer, og der 
foretages derfor følgende afværgeforanstaltninger: 2. 
Fjernelse af padder fra kabelgrav mm samt maskiner og 
materiel og 4. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde i 
overvintringsområder. 

 

PS-8 Ca. 820 m vest for de kommende 400 kV master 

findes 1 registrering af løgfrø. Arten er registre-

ret ved en mindre sø, omgrænset af eng og 

marker. Fra lokaliteten og østpå mod masterne 

findes en ”grøn kile” med eng- og hedearealer, 

som krydser tracéet, og som løgfrø kan benytte 

under sin vandring. Lokaliteten og forholdene 

omkring udgør potentielle leve-, yngle- og raste-

steder for løgfrø.  

 

 

Der skal opstilles seks nye 400 kV master, og alle master - 
mast 94, 95, 96, 97, 98, 99 – er placeret på landbrugs-
jord.  

Fire ud seks 400 kV master – mast 95, 96, 98, 99 - er pla-
ceret i potentielle overvintringsområder for løgfrø, da 
dennes rastesteder bl.a. udgør brakmarker og dyrkede 
landbrugsarealer, og der foretages derfor følgende af-
værgeforanstaltninger: 2. Fjernelse af padder fra kabel-
grav mm samt maskiner og materiel og 4. Tidsbegræns-
ning mht. gravearbejde i overvintringsområder. 

Mast 94 og 97 (400 kV) er placeret i et område med po-
tentielle levesteder for løgfrø og birkemus, og følgende 
afværgeforanstaltning fortages: 5. Samlet afværgeforan-
staltning for markfirben, birkemus og bilag IV-padder 
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Tabel 11-8. Overblik over de forskellige lokaliteter, påvirkningerne i anlægsfasen samt afværgeforanstaltninger. I de 
tilfælde hvor samme master indgår under flere lokaliteter og problematikken er den samme, nævnes masterne kun un-
der den første lokalitet. 

Lokali-
tet 

Beskrivelse af lokaliteten Anlægsaktiviteter og afværgeforanstaltninger 

PS-9 

 

 

760 m vest for de kommende 400 kV master fin-

des 1 registrering af spidssnudet frø. Arten er 

registreret på et mindre træbevokset mose-

areal, der ligger omkranset af arealer mose- og 

græsarealer med krat- og mindre skovbevoks-

ninger. Der findes desuden flere vandhuller og 

småsøer i området. Registreringen af spidssnu-

det frø findes ca. 800 m vest for masterne. Lo-

kaliteten og forholdene omkring udgør potenti-

elle leve-, yngle- og rastesteder for spidssnudet 

frø. 

Der skal opstilles seks nye 400 kV master, og fem af dem 
er placeret på landbrugsjord – mast 117, 118, 119, 120, 
121. Den sidste mast – mast 116 – er placeret i et poten-
tielt overvintringsområde for spidssnudet frø. 

For 400 kV master på landbrugsjord (mast 117, 118, 119, 
120, 121) foretages følgende afværgeforanstaltninger:  2. 
Fjernelse af padder fra kabelgrav mm samt maskiner og 
materiel. 

For mast 116 placeret i et potentielt overvintringsom-
råde for spidssnudet frø foretages følgende afværgefor-
anstaltninger: 2. Fjernelse af padder fra kabelgrav mm 
samt maskiner og materiel og 4. Tidsbegrænsning mht. 
gravearbejde i overvintringsområder. 

PS-10 Ca. 2 km øst for de kommende 400 kV master, 

kabler og underboringer, findes 5 registreringer 

af løgfrø og 4 registreringer af spidssnudet frø. 

Padderne er registreret i flere småsøer, der lig-

ger omgivet af mose-, eng- og hedearealer samt 

krat- og skovbevoksede områder på den nord-

lige side af Brede Å. Fra lokaliteten og vestpå 

(på den nordlige side af Brede Å) mod masterne 

findes en ”grøn kile” langs åen med engarealer 

og vandhuller, som krydser tracéet, og hvor 

padderne kan vandre. Lokaliteten og forholdene 

omkring udgør potentielle leve-, yngle- og raste-

steder for løgfrø og spidssnudet frø. 

 

Der skal opstilles fire nye 400 kV master, underbores 
(400 kV), nedgraves kabler (400 kV) og stationerne 
Svanstrup og Røgel Hede skal anlægges. 

Tre ud af fire master – mast 132, 133, 134, Stationerne 
Svanstrup og Røgel Hede samt strækningen mellem stati-
onerne, hvor der underbores og nedgraves kabler er pla-
ceret på landbrugsjord. Et § 3-engareal syd for Svanstrup 
station underbores dog.  

Brakmarker og dyrkede landbrugsarealer udgør rasteste-
der for løgfrø, og anlægsarbejdet i forbindelse med ma-
ster, underboringer, nedgravning af kabler og anlæg af 
stationer er dermed placeret i potentielle overvintrings-
områder for arten. Der foretages derfor følgende afvær-
geforanstaltninger: 2. Fjernelse af padder fra kabelgrav 
mm samt maskiner og materiel og 4. Tidsbegrænsning 
mht. gravearbejde i overvintringsområder. 

Mast 131 (400 kV) er placeret i et område med potenti-
elle levesteder for spidssnudet frø, løgfrø og birkemus, 
og følgende afværgeforanstaltning fortages: 5. Samlet af-
værgeforanstaltning for markfirben, birkemus og bilag 
IV-padder 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  236/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

Tabel 11-8. Overblik over de forskellige lokaliteter, påvirkningerne i anlægsfasen samt afværgeforanstaltninger. I de 
tilfælde hvor samme master indgår under flere lokaliteter og problematikken er den samme, nævnes masterne kun un-
der den første lokalitet. 

Lokali-
tet 

Beskrivelse af lokaliteten Anlægsaktiviteter og afværgeforanstaltninger 

PS-11 Omkring de kommende 400 kV master findes i 

alt 2 registreringer af løgfrø og 27 registreringer 

af spidssnudet frø (fordelt på 16 lokationer). 

Vest for tracéet (nord) findes en del registrerin-

ger af spidssnudet frø i og omkring småsøer, 

mose- og engområder i Sølsted Mose, mens der 

mod syd er registreret spidssnudet frø i og om-

kring nogle småsøer omgivet af mose, hede og 

skovbevoksede arealer. Øst for tracéet findes 1 

registrering af spidssnudet frø i en sø ca. 200 m 

øst for masterne samt registreringer af løgfrø og 

spidssnudet frø omkring en gruppe små vand-

huller omgivet af mose og marker ca. 1200 m 

øst for masterne. Desuden findes en del regi-

streringer af spidssnudet frø i og omkring flere 

søer og moseområder i Kongens Mose. Generelt 

findes der en høj forekomst af småsøer og vand-

huller i området mellem registreringsstederne 

og tracéet - både vest og øst for masterne. Pad-

derne i Sølsted Mose og Kongens Mose raster 

dog sandsynligvis i moseområderne omkring 

småsøerne, hvor de er registreret, da lokalite-

terne her naturmæssigt udgør gode rastesteder. 

Padderne heromkring vandrer dermed forment-

lig ikke langt for at raste. Lokaliteterne og for-

holdene omkring udgør potentielle leve-, yngle- 

og rastesteder for spidssnudet frø. 

Der skal opstilles sytten nye 400 kV master, og samtlige 
sytten master er placeret på landbrugsjord - mast 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152. 

Brakmarker og dyrkede landbrugsarealer udgør rasteste-
der for løgfrø, og anlægsarbejdet i forbindelse med ma-
ster, underboringer, nedgravning af kabler og anlæg af 
stationer er dermed placeret i potentielle overvintrings-
områder for arten. Der foretages derfor følgende afvær-
geforanstaltninger: 2. Fjernelse af padder fra kabelgrav 
mm samt maskiner og materiel og 4. Tidsbegrænsning 
mht. gravearbejde i overvintringsområder. 
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Tabel 11-8. Overblik over de forskellige lokaliteter, påvirkningerne i anlægsfasen samt afværgeforanstaltninger. I de 
tilfælde hvor samme master indgår under flere lokaliteter og problematikken er den samme, nævnes masterne kun un-
der den første lokalitet. 

Lokali-
tet 

Beskrivelse af lokaliteten Anlægsaktiviteter og afværgeforanstaltninger 

PS-12 Omkring de kommende 400 kV master, findes 3 

registreringer af spidssnudet frø (hhv. vest og 

øst for masterne), 1 registrering af løgfrø og en 

registrering af stor vandsalamander. Registrerin-

gerne er fordelt på 3 lokaliteter, hvoraf alle 3 ar-

ter (spidssnudet frø, stor vandsalamander og 

løgfrø) er registreret på en enkelt lokalitet 800 

m vest for masterne, som består af en mindre 

sø i tilknytning til et engareal. Spidssnudet frø er 

desuden vestligst registreret i en mindre sø om-

ringet af marker, mens arten øst for tracéet er 

registreret i et moseareal grænsende på den 

nordlige side af Arnå.  

Registreringen findes i en ”grøn kile” langs Arnå 

bestående af eng-, mosearealer og vandhuller 

som krydser tracéet, og hvor padderne kan van-

dre. Generelt findes der en høj forekomst af 

småsøer og vandhuller i området mellem regi-

streringsstederne og tracéet - både vest og øst 

for masterne. Lokaliteten og forholdene om-

kring udgør potentielle leve-, yngle- og rasteste-

der for spidssnudet frø, stor vandsalamander og 

løgfrø. 

Der skal i alt opstilles fjorten nye 400 kV master – mast 
152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168.  

Leve-, yngle- og rastesteder for spidssnudet er registre-
ret inden for 1 km til mast 152, 153, 154, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, mens leve-, 
yngle- og rastesteder for løgfrø og stor vandsalamander 
er registreret inden for 1 km til mast 158, 159, 160, 161, 
162.  

Mast 152, 153, 154, 163, 164, 165, 166, 168, er udeluk-
kende relevant ift. spidssnudet frø. Heraf er mast 152, 
153, 154, 163, 164, 165 og 166 beliggende på landbrugs-
jord, og der foretages følgende afværgeforanstaltninger:  
2. Fjernelse af padder fra kabelgrav mm samt maskiner 
og materiel 

Den mast 168 er placeret i et potentielt overvintringsom-
råde for spidssnudet frø, ligesom mast 158, 159, 160, 
161 placeret på landbrugsarealer, der udgør potentielle 
overvintringsområder for løgfrø. Der foretages derfor føl-
gende afværgeforanstaltninger: 2. Fjernelse af padder fra 
kabelgrav mm samt maskiner og materiel og 4. Tidsbe-
grænsning mht. gravearbejde 

Mast 167 (400 kV) er placeret i et område med potenti-
elle levesteder for spidssnudet frø og birkemus, og føl-
gende afværgeforanstaltning fortages: 5. Samlet afvær-
geforanstaltning for markfirben, birkemus og bilag IV-
padder 
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Tabel 11-8. Overblik over de forskellige lokaliteter, påvirkningerne i anlægsfasen samt afværgeforanstaltninger. I de 
tilfælde hvor samme master indgår under flere lokaliteter og problematikken er den samme, nævnes masterne kun un-
der den første lokalitet. 

Lokali-
tet 

Beskrivelse af lokaliteten Anlægsaktiviteter og afværgeforanstaltninger 

PS-13 Øst for de kommende 400 kV master findes 3 

registreringer af løgfrø, 3 registreringer af stor 

vandsalamander, og 3 registreringer af spids-

snudet frø. Registreringerne er fordelt på 3 loka-

liteter, hvoraf alle 3 arter (spidssnudet frø, stor 

vandsalamander og løgfrø) er registreret på 

hver af lokaliteterne. Alle de registrerede fore-

komster er tilknyttet mindre søer, der er om-

grænset af dyrkede marker. Generelt findes der 

en høj forekomst af småsøer og vandhuller i 

området mellem registreringsstederne og tra-

céet. Forholdene på og omkring lokaliteterne 

udgør potentielle leve-, yngle- og rastesteder 

for spidssnudet frø, stor vandsalamander og løg-

frø. 

 

Der skal opstilles fire nye 400 kV master, der skal under-
bores (400 kV), nedgraves kabler (400 kV) og Station Rør-
kær skal anlægges. Der fjernes desuden fire fundamen-
ter fra 60 kV anlæggene ved Jejsing – Tønder Øst (ikke 
nummererede) og der nedgraves kabler på samme 
strækning (60 kV). 

 

Tre ud af fire 400 kV master - 170, 172, 173 -, underbo-
ringer (400 kV), nedgravning af kabler (400 kV), anlæg af 
Station Rørkær, fjernelse af fundamenter (60 kV ma-
sterne ved Jejsing – Tønder Øst (ikke nummererede)) 
samt nedgravning af kabler (60 kV) er placeret på land-
brugsarealer. Brakmarker og dyrkede landbrugsarealer 
udgør rastesteder for løgfrø, og anlægsarbejdet er der-
med placeret i potentielle overvintringsområder for ar-
ten. Der foretages derfor følgende afværgeforanstaltnin-
ger: 2. Fjernelse af padder fra kabelgrav mm samt maski-
ner og materiel og 4. Tidsbegrænsning mht. gravear-
bejde i overvintringsområder. 

Mast 171 er placeret i et område med potentielle leve-
steder for spidssnudet frø, stor vandsalamander, løgfrø 
og birkemus, og følgende afværgeforanstaltning forta-
ges: 5. Samlet afværgeforanstaltning for markfirben, bir-
kemus og bilag IV-padder 

A Nord for Ribe å har Esbjerg Kommune registre-

ret løgfrø i et vandhul ca. 250 m øst for kabel-

lægningen (400 kV). Forholdene på og omkring 

lokaliteterne udgør potentielle leve-, yngle- og 

rastesteder for løgfrø. 

Nedgravningen og underboringen af 400 kV-kablerne er 
placeret på landbrugsjord samt arealer med beplantning 
vest for vandhullet med registreringen af løgfrø. Det kan 
ikke udelukkes at løgfrø på sin vandring eller i sin raste-
periode kan findes i nærheden af kabelgraven eller un-
derboringerne. Der foretages derfor følgende afværge-
foranstaltninger: 2. Fjernelse af padder fra kabelgrav mm 
samt maskiner og materiel og 4. Tidsbegrænsning mht. 
gravearbejde i overvintringsområder. 

B Eng nord for Station Endrup samt vandhul umid-

delbart syd for Station Endrup. Potentielt yngle- 

og rasteområde for spidssnudet frø og stor 

vandsalamander.  

 

Nedgravningen og underboringen af 400 kV-kablerne er 
placeret på et engareal, der udgør et potentielt yngle- og 
rasteområde for spidssnudet frø og stor vandsalaman-
der, hvilket kan medføre en potentiel påvirkning af ar-
terne. Der foretages derfor følgende afværgeforanstalt-
ninger: 2. Fjernelse af padder fra kabelgrav mm samt ma-
skiner og materiel og 4. Tidsbegrænsning mht. gravear-
bejde i overvintringsområder. 
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Tabel 11-8. Overblik over de forskellige lokaliteter, påvirkningerne i anlægsfasen samt afværgeforanstaltninger. I de 
tilfælde hvor samme master indgår under flere lokaliteter og problematikken er den samme, nævnes masterne kun un-
der den første lokalitet. 

Lokali-
tet 

Beskrivelse af lokaliteten Anlægsaktiviteter og afværgeforanstaltninger 

C Kabelstrækning nord for Kongeåen. Potentielt 

ynglevandhul for spidssnudet frø. Der nedgraves 

kabler ca. 200 m øst for vandhullet. 

Nedgravning og underboringer af 400 kV-kabler ca. 200 
m øst for et potentielt ynglevandhul for spidssnudet frø, 
hvilket kan medføre en potentiel påvirkning af arten, da 
denne potentielt har levesteder i området. Der foretages 
derfor følgende afværgeforanstaltninger: 2. Fjernelse af 
padder fra kabelgrav mm samt maskiner og materiel og 
4. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde i overvintrings-
områder. 

D Bramming nord – hvor 60 kV-kablet nedgraves 

over en længere strækning. 

Nedgravning og underboring af 60 kV-kablerne på en 
længere strækning ved Bramming, hvor der er registreret 
spidssnudet frø og løgfrø i området. Det vurderes, at der 
kan være en potentiel påvirkning af arterne som har 
leve- og rastesteder i området, og der foretages derfor 
følgende afværgeforanstaltninger: 2. Fjernelse af padder 
fra kabelgrav mm samt maskiner og materiel og 4. Tids-
begrænsning mht. gravearbejde i overvintringsområder. 

 

11.6.2.3.2 Driftsfasen 

Projektet vurderes ikke at medføre permanent tab af habitat for Bilag IV-padderne eller skabe permanente barriereef-

fekter, idet hverken tilstedeværelsen af luftledninger, master, fundamenter, kabler eller underborede arealer vil påvirke 

Bilag IV-padderne. Projektet i drift vurderes derfor ikke at medføre påvirkning af løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsa-

lamander. 

11.6.2.3.3 Afværgeforanstaltninger  

Afværgeforanstaltninger er gennemgået for hver lokalitet i Tabel 11-8 i afsnittet ovenfor. Afværgeforanstaltningerne er 

detaljeret beskrevet i afsnit 11.6.2.3.1. De består generelt i: 

1. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde mellem yngle- og rasteområde 

2. Fjernelse af padder fra kabelgrav mm samt maskiner og materiel 

3. Opsætning af paddehegn 

4. Tidsbegrænsning mht. gravearbejde i overvintringsområder 

 

5. Der er desuden foreslået en række tiltag, til samlet afværge i områder, hvor samtidig forekomst af markfirben, 

birkemus og bilag IV-padder ikke kan udelukkes. Afværgeforanstaltningerne er detaljeret beskrevet i afsnit 

11.6.2.3.1 punkt 5. 

Ved anvendelse af disse afværgeforanstaltninger vurderes det at forsætligt drab af arterne kan undgås eller reduceres 

til et minimum. Afværgeforanstaltningerne medfører i sig selv ikke negativ påvirkning på bestanden arternes eller lokali-

teternes økologiske funktionalitet. 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  240/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

11.6.2.4 Samlet vurdering 

Hvis de planlagte afværgeforanstaltninger gennemføres, vurderes det samlet set, at hverken projektet eller afværgefor-

anstaltninger er til skade for potentielle yngleområder, rasteområder eller vandringsområder for padder. Projektet vil 

dermed heller ikke påvirke områdets økologiske funktionalitet for bilag IV padder, hverken på lokalt, regionalt eller nati-

onalt niveau, og den økologiske funktionalitet for løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander kan bevares. 

11.6.3 Markfirben 

11.6.3.1 Metode 

Der er mange natur- og artsinteresserede der indrapporter deres fund til forskellige databaser. De to største databaser 

er naturbasen.dk og arter.dk. Der er overlap i data mellem de to databaser, men de udviser generelt samme udbredelse 

for arten. Det vurderes derfor, at de to databaser sammenholdt med fund i forbindelse med NOVANA-undersøgelserne 

samlet set giver det bedste videnskabelige grundlag og sikkerhed for at beskrive udbredelsen af arten. 

 

Strækningerne for 400 kV og 60 kV ledningerne, blev gennemgået ved brug af arealinfo med ortofoto, skyggekort og §3 

beskyttet natur. Alle de steder hvor traceet (centerlinje med buffer svarende til arbejdsområdet på hhv. 34 meter for 

400kV ledninger og 9 meter fra centerlinjen for 60 kV ledninger) krydser heder, overdrev eller bar jord/sand/grus samt 

sydvendte skråninger, blev markeret som lokaliteter der skulle besøges i felten. Desuden er der søgt efter fund af mark-

firben i traceerne i artsdatabaserne arter.dk, naturbasen.dk, naturdata og dofbasen.dk. I tilfælde af steder hvor markfir-

benene var registreret indenfor traceet eller i umiddelbar nærhed i en artsdatabase, blev dette område markeret som 

en lokalitet der skulle besøges i felten. 

 

Der blev udvalgt i alt 4 potentielle markfirbenlokaliteter, der skulle besøges i felten. 

Områderne blev besigtiget med henblik på at afgøre om områderne var egnet til markfirben. Der blev set på graden af 

forstyrrelse i områderne, om der var sydvendte skråninger, bar sand/grus, lav vegetation samt sten eller grene hvor 

markfirbenene kan opvarmes i solen. Der blev desuden taget billeder af lokaliteterne. 

11.6.3.2 Miljøstatus  

Markfirbenet er et kraftigt, kortbenet firben, der er udbredt over det meste af Danmark, men bl.a. er sjælden i det vest-

lige Midtjylland. Der er dog gjort fund af markfirben flere steder langs strækningen mellem Endrup og grænsen (ar-

ter.dk, naturbasen.dk, naturdata og dofbasen.dk). Markfirbenet træffes i små kolonier på steder med bar og løs, gerne 

sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave og på sydvendte skråninger f.eks. vej- eller jernbaneskrå-

ninger. Der er størst chance for at se markfirbenet, når det solbader. Det sker oftest midt på formiddagen og sidst på 

eftermiddagen. Markfirbenets mest almindelige bytte er græshopper, sommerfuglelarver og biller, som det oftest fin-

der i umiddelbar nærhed af skjulet. Markfirbenet er gået betydeligt tilbage i de sidste 100 år. Det kan skyldes, at dens 

levesteder gror til. 

Hannen kommer frem fra vinterdvalen i midten af april. Den solbader og modner herved sine sædceller. Hunnen kom-

mer først frem i midten af maj. Her foregår parringen, og hannen og hunnen følges ad nogle dage. Efter parringen er 

det hunnen, der har brug for at solbade for at modne æggene. Markfirbenet lægger æg i juni på en bar plet med sand, 

som solen kan skinne på og derved udruge æggene. Her lægger hunnen sine 6-12 æg i 5-10 cm’s dybde. De klækkes 

normalt i august-september. De voksne dyr går i dvale igen i september, men ungerne kan blive fremme til helt ind i 

november. Vinterdvalen foregår i gange, som de ofte selv graver. 

Markfirbenet er fredet og mange af dens levesteder er beskyttede efter §3 i naturbeskyttelsesloven. Markfirbenet er 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  241/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV. Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder 

må ikke beskadiges eller ødelægges.  

Markfirben er udbredt over det meste af Danmark, men den er sjælden i det sydvestlige Jylland bortset fra klitterne 

langs vestkysten. I Sønderjylland findes den bl.a. ved Stensbæk Plantage ca. 6 km øst for højspændingsforbindelsen. 

11.6.3.2.1 Resultat af feltundersøgelser 

To af de undersøgte lokaliteter er vurderet til at være steder hvor forekomst af markfirben ikke kan afvises (M1 og M2). 

Der er i nærværende rapport vurderet, at ingen områder af hverken § 3 naturtyperne overdrev eller hede påvirkes af 

projektet. 

M1 

Det nordligste af de to potentielle områder for markfirben, lokalitet M1, befinder sig umiddelbart øst for Ribe, og er en 

§ 3-beskyttet hede (se Figur 11-39). Selve heden underbores og vil derfor ikke blive påvirket af projektet. Umiddelbart 

vest for heden kabellæges højspændingsforbindelsen i åben grav. For at sikre, at den beskyttede hede, og dermed po-

tentielle levesteder for markfirben ikke påvirkes, iværksættes afværgeforanstaltninger ved etablering af kabellægningen 

mod vest. Disse omfatter:  

• Al kørsel og gravearbejde skal ske vest for selve kabellægningen  

• Al jordoplag skal ske på arealer vest for heden  

 

Figur 11-39. Område M1, øst for Ribe. Orange område er § 3 – naturtype hede, og denne undergraves (lilla streger). Blå 

markering symboliserer muligt habitat for markfirben. 
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M2 

Lokalitet M2 er 3,5 km sydøst for Ribe, og er et nord/sydgående åbent brak-areal, med allerede anlagte 60kV højspæn-

dingsledninger langs den vestlige kant. I den sydlige ende af området findes en sø på ca. 10x10 m, med brede skrå-

nende sandbanker hele vejen rundt, hvor forekomst af markfirben ikke kan udelukkes. Lokaliteten hvor mast 56 place-

res er ikke karakteriseret som overvintringsområde for markfirben.  Området skal derfor friholdes for påvirkninger un-

der anlægsfasen. Konstruktion af masten  og trækning af ledninger med dertilhørende kørsel i området skal foregå uden 

for det skraverede område på Figur 11-40. 

 

Figur 11-40 Område M2. Området er potentielt levested for markfirben, og bør derfor påvirkes mindst muligt under an-

lægning af mast 56. 

Tabel 11-9 Lokationer med potentielle levesteder for markfirben samt anlægsaktiviteter og afværgeforanstaltninger.  

Lokalitet Beskrivelse af lokaliteten Anlægsaktiviteter og afværgeforanstaltninger 

M1 Langs ryggen af den lille forhøjning fin-
des et par områder med åbne sand-
patches og nogle steder med over-
drevsvegetation. Flere steder består 
vegetationen af knæhøje græsser, 
uden lys til jordbunden. Tilstedevæ-
relse af markfirben kan ikke afvises. 

Området ligger i §3 kortlagt overdrev.  

Dette område underbores, og vil derfor kun påvirkes 
minimalt under anlægsarbejdet. Ingen afværgeforan-
staltninger er derfor nødvendige. 

Selve heden underbores og vil derfor kun påvirkes mi-
nimalt under anlægsarbejdet.  

Kabellægningen umiddelbart vest for den beskyttede 
hede etableres i åben grav. For at afværge påvirknin-
ger skal al kørsel og gravearbejde samt jordoplag ske 
på vestsiden af kabellægningen.  

M2 Område med lav bevoksning og sand-
patches. Derudover en lille sø med 
sand på bankerne hele vejen rundt. 
Meget egnet areal til markfirben. 

Området må under anlægsfasen ikke påvirkes i en grad 
der kan være til skade for eventuelle forekomster af 
markfirben.  Kørsel til, og konstruktion af, mast 56 skal 
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Området er dog ved at blive overgroet 
fra siderne af glansbladet hæg, birk, og 
pil. Tilstedeværelse af markfirben kan 
ikke afvises. 

derfor foregå fra markarealet syd for det skraverede 
område på Figur 11-40. 

Anlægsarbejdet (trækning af ledninger og evt. beskæ-
ring/fældning af træer) skal udføres om vinteren, og 
således i markfirbenenes dvaleperiode som strækker 
sig fra december til marts.  Der skal, med undtagelse 
af marken mod syd, anvendes køreplader i hele det 
påvirkede område for at mindske marktrykket og af-
værge skade på eventuelt overvintrende markfirben.  
Dette gælder både de køretøjer til brug ved lednings-
udlægning samt skovmaskiner. 

Afværgeforanstaltningerne skal endvidere leve op til 
de samlede afværgeforanstaltninger for markfirben, 
birkemus og bilag IV-padder som beskrevet i afsnit 
11.6.2.3.1. 

 

11.6.3.3 Miljøpåvirkning 

11.6.3.3.1 Anlægsfase 

Det vurderes at anlægsarbejdet kan påvirke markfirben, da der er egnede levesteder, som påvirkes som følge af projek-
tet. Mekaniske forstyrrelser under anlægsarbejdet, såvel som ændring af habitat, vil kunne påvirke markfirben negativt 
under anlægsfasen.  Disse påvirkninger vil dog kunne undgås ved afværgeforanstaltninger som nævnt nedenfor. 

11.6.3.3.2 Driftsfase 

Projektet vurderes ikke at medføre permanent tab af habitat for markfirben eller skabe permanente barriereeffekter, 

idet hverken tilstedeværelsen af luftledninger, kabler eller fundamenter vil påvirke markfirben. Projektet vurderes der-

for ikke at medføre negativ påvirkning af markfirben i driftsfasen. 

11.6.3.3.3 Afværgeforanstaltninger 

• Afværgeforanstaltningerne skal leve op til de samlede afværgeforanstaltninger for markfirben, birkemus og 
bilag IV-padder som beskrevet i afsnit 11.6.2.3.1 

Ved området øst for Ribe (M1)  

• Al kørsel og gravearbejde samt jordoplag i forbindelse med kabellægningen skal ske på vestsiden af tracéet.  

Ved området nord for Seem mark (M2)  

• Det skal undgås at køre rundt i arealet nær søen der ligger 15m nord/vest for mast 56 under anlægsfasen 
(Figur 11-40).  

• Kørsel til, og konstruktion af, mast 56 skal foregå fra markarealet syd for det skraverede område på Figur 
11-40. 

• Anlægsarbejdet (trækning af ledninger og evt. beskæring/fældning af træer) skal udføres om vinteren, og 
således i markfirbenenes dvaleperiode som strækker sig fra december til marts.   
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• Der skal, med undtagelse af marken mod syd, anvendes køreplader i hele det påvirkede område for at mindske 
marktrykket og afværge skade på eventuelt overvintrende markfirben.  Dette gælder både de køretøjer til brug 
ved ledningsudlægning samt skovmaskiner. 

11.6.3.4 Samlet vurdering 

Det vurderes at hverken projekt eller afværgeforanstaltninger er til skade for potentielle yngle- eller rasteområder for 

markfirben og at områdets økologiske funktionalitet for arten kan bevares. Det vurderes desuden at hverken projekt 

eller afværgeforanstaltninger kan påvirke bestanden af markfirben, hverken på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. 

11.6.4 Birkemus 

Vigtige levesteder for birkemusen er arealer med tæt græs eller urtevegetation, uden dyrkning eller kraftig græsning, 

med et nærtliggende fugtigt element og herudover muligt ynglested som diger eller skrænter i relativ nærhed.  

11.6.4.1 Metode 

Tracéerne inkl. masteplaceringer blev gennemgået i et GIS-program, de berørte områder blev vurderet mht. kontinui-

tet, habitattype samt tilstedeværelse af typiske levestedselementer såsom fugtige arealer og skrænter/diger. Fx er flade 

engarealer nær vandløb (fx Arnå), som er fugtige store dele af året vurderet som mulige fourageringsområder, men ikke 

levested. Det blev desuden for hvert areal vurderet, hvorvidt det ligger indenfor de hidtil kendte forekomster eller ej. 

Områderne er ikke blevet besigtiget. En besigtigelse ville muligvis kunne medføre, at nogle arealer bliver sorteret fra 

hvis de i felten alligevel viser sig ikke at være egnede.  

11.6.4.2 Miljøstatus 

Området omkring den sydlige linjeføring er, som mange andre steder - ikke vel undersøgt for birkemus. Der findes fore-

komster nær den nordlige del af linjeføringen (fx Roust Mose, Grimstrup Krat), gamle forekomster omkring Ribe samt 

nyere forekomster i Stensbæk Plantage lidt sydøst for Ribe, samt længere mod syd ved Rejsby, Brøns og Arrild Ferieby. 

Linjeføringen fra Endrup til området øst for Skærbæk må dermed siges at ligge indenfor det hidtil kendte udbredelses-

område for arten.  

Arten er ikke konstateret længere mod syd end dette, men har aldrig været eftersøgt der. Derfor er der mulighed for 

oversete forekomster i den sydligste del af linjeføringen. 

Det er klart, at sandsynligheden for at finde birkemus udenfor det kendte udbredelsesområde umiddelbart er mindre 

end indenfor udbredelsesområdet. På den anden side findes der ikke belæg for at udelukke artens tilstedeværelse i de 

områder, hvor vi endnu ikke kender til fund. Der synes ikke at være nogen grund til at arten ikke kan forekomme på lo-

kaliteter i det sydlige udbredelsesområde. De habitatkarakteristika, som findes i artens kendte udbredelsesområde, fin-

des også udenfor udbredelsesområdet.  

Ved screening er der identificeret 29 områder, som kan have funktion som levested og evt. spredningskorridor for bir-

kemus, se Tabel 11-10 og Figur 11-41-Figur 11-60.   
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Tabel 11-10 Tabel over de potentielle levesteder for birkemus på strækningen Endrup-grænsen fra syd mod nord. Tabel-

len er udarbejdet efter screeningen beskrevet i metodeafsnittet. ID nr. svarer til ID på efterfølgende figurer, i 

kolonne to og tre er det beskrevet om anlægget drejer sig om master eller kabel der nedgraves. (RS = Ribe-

Spandet, RH = Ribe-Hviding, BØG = Bramming Øst-Gørding). 

ID Mast nr.  Anlægselement  Habitat  Funktion af areal 

1 
171 400 KV Mast 

Levende hegn gennem land-
brugsjord 

Potentiel spredningskorridor 

2 167 400 KV Mast §3 engareal ved Arnå  Potentielt levested 

3 131 400 KV Mast Levende hegn nord for Brede Å Potentiel spredningskorridor 

4 111 400 KV Mast Levende hegn Potentiel spredningskorridor 

5 
97 400 KV Mast 

Ånært §3 engareal umiddel-
bart syd for Sølbæk 

Potentielt levested 

6 
94 400 KV Mast 

Ånært §3 engareal ved Ren-
bæk  

Potentielt levested 

7 
79 400 KV Mast 

Ikke-beskyttet engareal syd for 
Nørrebæk 

Potentielt levested 

8 
77 400 KV Mast 

Grøft mellem Ravnholtvej og 
Kirkeby Bæk 

Potentielt levested 

9 68 400 KV Mast Engareal øst for Vesterbæk By Potentielt levested 

10 56 400 KV Mast Engareal sydvest for Seem Skov Potentielt levested 

11 55 400 KV Mast Engareal sydvest for Seem Skov Potentielt levested 

12 3 (RS) 60 KV Mast Eng/moseområde ved Ribe Å Potentielt levested 

13 4 (RS) 60 KV Mast Eng/moseområde ved Ribe Å Potentielt levested 

14 9 (RH) 60 KV Mast Længe udyrket areal Potentielt levested 

15 11 (RH) 60 KV Mast Udyrket areal Potentielt levested 

16 12 (RH) 60 KV Mast Udyrket areal Potentielt levested 

17 17 og 18 400 KV Mast Ånært §3 engareal ved Ilsted Å Potentielt levested 

18 
14 og 15 400 KV Mast 

Længe udyrket kratskov syd for 
Holsted Å 

Potentielt levested 

19 
13 400 KV Mast 

Levende hegn nord for Bram-
mingborgvej  

Potentiel spredningskorridor 

20 12 og 13 400 KV Mast Grøn korridor Potentiel spredningskorridor 

21 
11 og 12 400 KV Mast 

Ånært §3 engareal ved Holsted 
Å 

Potentielt levested 

22 11 400 KV Mast Kratskov nord for Holsted Å Potentielt levested 

23 
7 400 KV Mast 

Levende hegn syd for Esbjerg 
Motorvejen  

Potentiel spredningskorridor 

24 
4 og 5 400 KV Mast 

Ånært §3 eng- og moseareal 
ved Vibæk 

Potentielt levested 

25 4 400 KV Mast Kratskov nord for Vibæk Potentielt levested 

26 
3 og 4 400 KV Mast 

Længe udyrket kratskov nord 
for Vibæk  

Potentielt levested 

27 Kabelover-
gang- 3 

400 KV Mast 
Ånært §3 eng- og moseareal 
ved Sneum Å 

Potentielt levested 

28 5 (BØG) 60 KV Mast §3 engareal ved Sneum Å Potentielt levested 

29 9 (BØG) 60 KV Mast Kratareal ved Seum Å Potentielt levested 
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Figur 11-41 Viser placeringen af 400kV mast nr. 171 (ID 1) beskrevet i Tabel 11-10. 

 

 

Figur 11-42 Viser placeringen af 400kV mast nr. 167 (ID 2) beskrevet i Tabel 11-10. §3-engareal markeret med lyst grønt 

område. 
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Figur 11-43 Viser placeringen af 400kV mast nr. 131 (ID 3) beskrevet i Tabel 11-10. 

 

 

Figur 11-44 Viser placeringen af 400kV mast nr. 111 (ID 4) beskrevet i Tabel 11-10. 
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Figur 11-45 Viser placeringen af 400kV mast nr. 97 (ID 5) beskrevet i Tabel 11-10. §3-engareal markeret med lyst grønt 

område. 

 

 

Figur 11-46 Viser placeringen af 400kV mast nr. 94 (ID 6) beskrevet i Tabel 11-10. Arbejdspladsen tilgås fra syd via land-

brugsarealer. 
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Figur 11-47 Viser placeringen af 400kV mast nr. 79 (ID 7) beskrevet i Tabel 11-10. 

 

 

Figur 11-48 Viser placeringen af 400kV mast nr. 77 (ID 8) beskrevet i Tabel 11-10. 
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Figur 11-49 Viser placeringen af 400kV mast nr. 68 (ID 9) beskrevet i Tabel 11-10. 

 

 

Figur 11-50 Viser placeringen af 400kV mast nr. 56 (ID 10) beskrevet i Tabel 11-10.  
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Figur 11-51 Viser placeringen af 400kV mast nr. 55 (ID 11) beskrevet i Tabel 11-10 

 

 

Figur 11-52 Viser placeringen af 60kV mast nr. 3 (ID 12) og 4 (ID 13) Ribe-Spandet beskrevet i Tabel 11-10. 400 kV under-

boringer (lilla linje), 60kV (blå cirkel), 60kV underboring (turkis linje) og 400kV kabler (lilla stiblet linje). 
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Figur 11-53 Viser placeringen af 60kV mast 9 (ID 14) Ribe-Hviding beskrevet i Tabel 11-10. 

 

 

Figur 11-54 Viser placeringen af 60kV mast 11 (ID 15) og 12 (ID 16) Ribe-Hviding beskrevet i Tabel 11-10. 
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Figur 11-55 Viser placeringen af 400kV mast 17 og 18 (ID 17) beskrevet i Tabel 11-10. §3-engareal markeret med lyst 

grønt område. Arbejdsplads for mast 17 tilgås fra nord og arbejdsplads formast 18 tilgås fra syd. Begge 

adgangsveje placeres på landbrugsjord. 

 

 

Figur 11-56 Viser placeringen af 400kV master 14 og 15 (ID 18) beskrevet i Tabel 11-10. 60kV kabel (turkis stiblet linje), 

60kV underboring (turkis linje). 
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Figur 11-57 Viser placeringen af 400kV master 11, 12 og 13 (ID 19, 20, 21 og 22) beskrevet i Tabel 11-10. Arbejdsplads 

for mast 11 tilgås fra nord ad eksisterende markvej. 

 

 

Figur 11-58 Viser placeringen af 400kV mast nr. 7 (ID 23) beskrevet i Tabel 11-10 
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Figur 11-59 Viser placeringen af 400kV master nr. 2, 3, 4 og 5 (ID 24, 25, 26 og 27) beskrevet i Tabel 11-10. §3-engareal 

markeret med lyst grønt område, og §3-, moseareal markeret med lyst blåt område. Arbejdsplads for mast 

2 er placeret på landbrugsjord og tilgås fra nord ad landbrugsarealer. 

 

 

Figur 11-60 Viser placeringen af 60kV mast 5 og 9 (ID 28 og 29) Bramming Øst-Gørding beskrevet i Tabel 11-10. 
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11.6.4.3 Miljøvurdering 

11.6.4.3.1 Anlægsfase 

Potentielle påvirkninger  

Opsætning af luftledninger indebærer dels etablering af et mastefundament samt kørsel med bæltekøretøjer når forli-

nerne skal trækkes.  

Hvad angår forliner, er den normale procedure at et terrængående bæltekøretøj, med brede bælter, kører to gange fra 

mast til mast for udtrækning af forliner. Bæltekøretøjet har et marktryk, som er mindre end f.eks. en almindelig traktor. 

Det vil sige ét kørespor på hver side af centerlinjen. Om dagen raster birkemus typisk i underjordiske reder i 20-40 cm 

dybde, men særligt hanner og ungdyr ses raste nær jordoverfladen, f.eks. i en tue af mosebunke. Kørsel med bæltekø-

retøjer i områder med birkemus indebærer dermed en lille risiko for drab af særligt hanner og ungdyr. Risikoen for drab 

vurderes at være meget lille og der vil ikke være påvirkning på levestedets økologiske funktionalitet, idet det med rime-

lighed kan antages, at køretøjet ikke bevirker sammenpresning af jorden i rededybde.  

På områder, som er mindre end 100 m, kan forlinen skydes over området, hvorved kørsel på området helt undgås.  

Trækning af forline vurderes derfor ikke at medføre en ændring af bestanden eller af områdernes økologiske funktiona-

litet.  

Etablering af mastefundamenter indebærer gravearbejde, og risikerer således at påvirke birkemusens underjordiske 

reder.  

Nedgravning af kabler indebærer ligeledes en risiko for at påvirke birkemusens underjordiske reder og en risiko for di-

rekte tab af birkemus som følge af gravearbejde og kørsel med tunge maskiner. Dertil kommer at gravearbejdet kan 

medføre risiko for skade på yngle- og overvintringssteder. Ved underboring af kabler vil der ved start og slutpunktet for 

underboringen først etableres en gravegrube. Ligesom for mastfundamenter indebærer gravearbejdet en risiko for at 

påvirke birkemusens underjordiske reder. 

Der indarbejdes afværgeforanstaltninger for birkemus alt efter om anlægsarbejdet foregår i et potentielt levested for 

birkemus eller om det foregår tæt på et levested for birkemus. Ved gennembrud af levende hegn og diger som kan 

være ledelinjer og habitat for birkemus foreslås ligeledes afværgeforanstaltninger. Der benyttes endvidere afværgefor-

anstaltning for at opretholde den vedvarende økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for birkemus ved 

etablering af erstatningsnatur. 

Jordarbejder uden for levesteder 

Foranstaltningerne til at undgå direkte skade anvendes på alle birkemusegnede lokaliteter, der påvirkes af projektet, 

hvis arten forekommer eller forventes at forekomme i området. Foranstaltningerne er implementeret som et forsigtig-

hedsprincip på egnede lokaliteter, der ikke påvirkes af anlægget, men som ligger meget nær anlægsområdet. 

På lokaliteterne udføres visuel inspektion af ledningsgraven inden arbejdets begyndelse om morgenen hvis ledningsar-

bejdet gennemføres i artens aktive periode fra 1. maj til 31. oktober. Det sikres også at ledningsgraven dækkes til, så 

snart anlægsarbejderne er færdige, samt at eventuelle mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad 

brædder der anbringes med omtrent 40 meters mellemrum. Brædderne skal være 20 cm brede og forsynes med en 5 

cm høj kant på midten. For at begrænse påvirkningen af området reduceres marktrykket yderligere ved udlæg af køre-

måtter de steder, hvor maskinerne passerer områder, hvor der kan være birkemus. 
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Jordarbejder inden for levesteder 

Ved gravearbejder i egnede eller sårbare områder inden for birkemuslokaliteterne, afrømmes muld over selve lednings-

graven et stykke tid inden anlægsarbejdet sættes i gang. Muldafrømning skal ske i perioderne mellem 15. maj og 15. 

juni eller 1.-30. september. Formålet med afrømning af de øverste 5-10 cm er at gøre arealet mindre egnet for birke-

mus og dermed minimere risikoen for, at der er birkemus til stede, når selve gravearbejdet starter.  

På lokaliteterne udføres visuel inspektion af ledningsgraven inden arbejdets begyndelse om morgenen hvis ledningsar-

bejdet gennemføres i artens aktive periode fra 1. maj til 31. oktober. Det sikres også at ledningsgraven dækkes til, så 

snart anlægsarbejderne er færdige, samt at eventuelle mus, der falder i ledningsgraven, får mulighed for at kravle op ad 

brædder der anbringes med omtrent 40 meters mellemrum. Brædderne skal være 20 cm brede og forsynes med en 5 

cm høj kant på midten. For at begrænse påvirkningen af området reduceres marktrykket yderligere ved udlæg af køre-

måtter de steder, hvor maskinerne passerer områder, hvor der kan være birkemus. 

Gennembrud af hegn eller diger 

Ved gennembrud af hegn og diger som vurderes at være levested for birkemus begrænses bredden af gennembruddet i 

forbindelse med nedgravning af 400 kV kabler fra 48 til 32 m ved at forskyde jordoplægning i længderetningen ved gen-

nembruddet. Ved gennembrud med kabellægning af 60 og 150 kV kabler vil gennembruddet være væsentligt mindre, 

og kan reduceres tilsvarende. Diget og levende hegn genoprettes umiddelbart efter kablet er lagt igennem området. 

Flytning af mast 

Hvis en mast skal placeres uhensigtsmæssigt i f.eks. et levende hegn som er levested for birkemus, flyttes masten i tra-

céets længderetning ud på landbrugsjord i omdrift, hvor der ikke er andre naturmæssige interesser. 

Etablering af mast i levende hegn 

Hvis levende hegn er vurderet at være en potentiel spredningskorridor og en mast placeres i det levende hegn, etable-

res der en to m bred vegetationskorridor rundt om mastefundamentet på den ene side, således at spredningskorrido-

ren forbliver ubrudt. Der etableres græs og lave urter i korridoren. 

Fundamenter fjernes i levested 

Når fundamenter fjernes i levested, benyttes der bæltekøretøjer med lavt marktryk eller der udlægges køreplader. 

Selve fundamentet er ikke levested for birkemus, så selve fjernelsen påvirker ikke levestedet. 

Fundamenter fjernes ikke  

Hvis det vurderes at opgravning af et mastefundament er skadeligt for birkemusens levested, vurderes det at funda-

mentet ikke bør fjernes, men efterlades på lokaliteten. 

Etablering af erstatningsarealer 

Afværgeforanstaltninger der sigter mod at opretholde områdets vedvarende økologiske funktionalitet implementeres 

de steder, hvor projektet kan medføre indgreb i beskyttede yngle- og rasteområder. Foranstaltningerne skal implemen-

teres inden anlægsarbejdet.  

Foranstaltninger til opretholdelse af økologisk funktionalitet omfatter etablering af egnede erstatningsarealer. Area-

lerne skal have en funktion, der svarer til de arealer, der inddrages til projektet. Erstatningsarealerne skal ligge i funktio-

nel økologisk sammenhæng med berørte yngle- og rasteområder. Erstatningsarealer anbefales når større arealer påvir-

kes, og ved påvirkninger inden for kendte udbredelsesområde af birkemus. Ved etablering af fundamenter som kun på-

virker ca. 100 m2 anbefales det ikke at lave erstatningsarealer, da området hurtigt gror til igen, og da betonfundamenter 
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består af 4 adskilte runde sokler inden for et areal på 4 x 4 m (jf. bilag 1, Teknisk projektbeskrivelse), som efterlader be-

tydelig plads til, at birkemus fortsat kan passere mastelokaliteten i en eventuel spredningskorridor.  

Tabel 11-11 Gennemgang af potentielle levesteder for birkemus, vurdering af levestedernes kvalitet samt afværgefor-

anstaltninger. (RS = Ribe-Spandet, RH = Ribe-Hviding, BØG = Bramming Øst-Gørding). *for uddybet be-

skrivelse af de steder, hvor der skal laves samlede afværgeforanstaltninger som følge af flere forskellige 

bilag IV-arter henvises til afsnit 11.6.2.3.1 i afsnittetomt bilag IV-padder. 

ID 
Mast 

nr. 
Habitat Funktion af areal 

Vurderet 

kvalitet 

/værdi 

Kendt udbredelses-

område 
Afværge-foranstaltninger 

1 171 

Levende 
hegn gen-
nem land-
brugsjord  

Potentiel spred-
ningskorridor 

Lav Udenfor 

Mast flyttes ud på opdyrket 
mark. Hvis det ikke er mu-
ligt at flytte masten, etable-
res fundamentet med brug 
af afværgeforanstaltninger 
for jordarbejder udenfor 
for levesteder samt afvær-
geforanstaltning for etable-
ring af mast i levende 
hegn.’ 
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder*  

2 167 
§3 engareal 
ved Arnå 

Potentielt leve-
sted (fourage-
ring) 

Mellem Udenfor 

Masten kan opsættes un-
der brug af afværgeforan-
staltninger for jordarbejde 
udenfor levesteder.   
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

3 131 
Levende 
hegn nord 
for Brede Å 

Potentiel spred-
ningskorridor 

Lav Udenfor 

Mast flyttes ud på opdyrket 
mark. Hvis det ikke er mu-
ligt at flytte masten, etable-
res fundamentet med brug 
af afværgeforanstaltninger 
for jordarbejder udenfor 
for levesteder samt afvær-
geforanstaltning for etable-
ring af mast i levende hegn 
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

4 111 
Levende 
hegn 

Potentiel spred-
ningskorridor 

Lav Udenfor 

Mast flyttes ud på opdyrket 
mark. Hvis det ikke er mu-
ligt at flytte masten, etable-
res fundamentet med brug 
af afværgeforanstaltninger 
for jordarbejder udenfor 
for levesteder samt afvær-
geforanstaltning for etable-
ring af mast i levende hegn-
Mast  
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Tabel 11-11 Gennemgang af potentielle levesteder for birkemus, vurdering af levestedernes kvalitet samt afværgefor-

anstaltninger. (RS = Ribe-Spandet, RH = Ribe-Hviding, BØG = Bramming Øst-Gørding). *for uddybet be-

skrivelse af de steder, hvor der skal laves samlede afværgeforanstaltninger som følge af flere forskellige 

bilag IV-arter henvises til afsnit 11.6.2.3.1 i afsnittetomt bilag IV-padder. 

ID 
Mast 

nr. 
Habitat Funktion af areal 

Vurderet 

kvalitet 

/værdi 

Kendt udbredelses-

område 
Afværge-foranstaltninger 

5 97 

Ånært §3 
engareal 
umiddelbart 
syd for Søl-
bæk 

Potentielt leve-
sted 

Mellem  

 Ja (i direkte spred-
ningsøkologisk for-

bindelse med 
kendt levested) 

Ledningerne skal  skydes 
over arealet.  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

6 94 
Ånært §3 
engareal 
ved Renbæk 

Potentielt leve-
sted 

Høj  

Ja (kendt fore-
komst på eng ned 
til samme å knap 

4,5 km væk) 

Ledningerne skal  skydes 
over arealet.  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

7 79 

Ikke beskyt-
tet engareal 
syd for Nør-
rebæk 

Potentielt leve-
sted 

Høj  

 Ja (kendt fore-
komst i samme 

område af fugtige 
arealer knap 5 km 

væk) 

Mast flyttes ud på opdyrket 
mark, ca. 50 m mod syd. 
Hvis det ikke er muligt at 
flytte masten, etableres 
fundamentet med brug af 
afværgeforanstaltninger for 
jordarbejder indenfor for 
levesteder.   

8 77 

Grøft mel-
lem Ravn-
holtvej og 
Kirkeby Bæk 

Potentielt leve-
sted 

Mellem  

 Ja (kendt fore-
komst i samme 

område af fugtige 
arealer knap 5 km 

væk) 

Mast flyttes væk fra grøft 
og mastefundament etable-
res ved brug af afværgefor-
anstaltninger for jordarbej-
der indenfor levesteder.  

9 68 
Engareal øst 
for Vester-
bæk By 

Potentielt leve-
sted 

Høj  Indenfor  

Mast flyttes til dyrkede are-
aler og mastefundament 
etableres ved brug af af-
værgeforanstaltninger for 
jordarbejder indenfor leve-
steder.  

10 56 
Engareal 
sydvest for 
Seem Skov 

Potentielt leve-
sted 

Høj  Indenfor  

Mast flyttes en anelse mod 
syd til dyrkede arealer og 
mastefundament etableres 
ved brug af afværgeforan-
staltninger for jordarbejder 
indenfor levesteder.  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 
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Tabel 11-11 Gennemgang af potentielle levesteder for birkemus, vurdering af levestedernes kvalitet samt afværgefor-

anstaltninger. (RS = Ribe-Spandet, RH = Ribe-Hviding, BØG = Bramming Øst-Gørding). *for uddybet be-

skrivelse af de steder, hvor der skal laves samlede afværgeforanstaltninger som følge af flere forskellige 

bilag IV-arter henvises til afsnit 11.6.2.3.1 i afsnittetomt bilag IV-padder. 

ID 
Mast 

nr. 
Habitat Funktion af areal 

Vurderet 

kvalitet 

/værdi 

Kendt udbredelses-

område 
Afværge-foranstaltninger 

11 55 
Engareal 
sydvest for 
Seem Skov 

Potentielt leve-
sted 

Mellem  Indenfor  

Mast flyttes en anelse mod 
syd til dyrkede arealer og 
mastefundament etableres 
ved brug af afværgeforan-
staltninger for jordarbejder 
indenfor levesteder  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

12 
3 
(RS) 

Eng/mose 
ved Ribe Å 

Potentielt leve-
sted 

Høj  Indenfor  

Fundamenter på udyrkede 
arealer fjernes ikke  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

13 
4 
(RS) 

Eng/mose 
ved Ribe Å 

Potentielt leve-
sted 

Høj  Indenfor  

Fundamenter på udyrkede 
arealer fjernes ikke 
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

14 
9 
(RH) 

Længe udyr-
ket areal 

Potentielt leve-
sted 

Mellem  Indenfor  

Kørsel skal foregå ved brug 
af køreplader for herved at 
mindske marktrykket og 
der anvendes afværgefor-
anstaltninger for jordarbej-
der indenfor levesteder.  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

15 
11 
(RH) 

Udyrket 
areal 

Potentielt leve-
sted 

Høj  Indenfor  

Kørsel skal foregå ved brug 
af køreplader for at mind-
ske marktrykket 
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

16 
12 
(RH) 

Udyrket 
areal 

Potentielt leve-
sted 

Mellem  Indenfor  

Kørsel holdes til de dyrkede 
arealer op til området 
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

17 
17 og 
18 

Ånært §3 
engareal 
ved Ilsted Å 

Potentielt leve-
sted 

Høj  Indenfor  
Ledningerne skal  skydes 
over arealet.  
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Tabel 11-11 Gennemgang af potentielle levesteder for birkemus, vurdering af levestedernes kvalitet samt afværgefor-

anstaltninger. (RS = Ribe-Spandet, RH = Ribe-Hviding, BØG = Bramming Øst-Gørding). *for uddybet be-

skrivelse af de steder, hvor der skal laves samlede afværgeforanstaltninger som følge af flere forskellige 

bilag IV-arter henvises til afsnit 11.6.2.3.1 i afsnittetomt bilag IV-padder. 

ID 
Mast 

nr. 
Habitat Funktion af areal 

Vurderet 

kvalitet 

/værdi 

Kendt udbredelses-

område 
Afværge-foranstaltninger 

18 
14 og 
15 

Længe udyr-
ket kratskov 
nord for 
Holsted Å 

Potentielt leve-
sted 

Mellem  Indenfor  

Ledningerne skydes over 
arealet.  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

19 13 

Levende 
hegn nord 
for Bram-
mingborvej 

Potentiel spred-
ningskorridor 

Lav  Indenfor  

Mast flyttes ud på opdyrket 
mark. Hvis det ikke er mu-
ligt at flytte masten, etable-
res fundamentet med brug 
af afværgeforanstaltninger 
for jordarbejder indenfor 
for levesteder samt afvær-
geforanstaltning for etable-
ring af mast i levende hegn-
Mast  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

20 
12 og 
13 

Grøn korri-
dor 

Potentiel spred-
ningskorridor 

Mellem  Indenfor  

Ledningerne skydes over 
arealet.  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

21 
11 og 
12 

Ånært §3 
engareal 
ved Holsted 
Å 

Potentielt leve-
sted 

Høj  Indenfor  

Ledningerne skydes over 
arealet.  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

22 11 
Kratskov 
nord for 
Holsted Å 

Potentielt leve-
sted 

Mellem  Indenfor  

Ledningerne skydes over 
arealet.  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

23 7 

Levende 
hegn syd for 
Esbjerg Mo-
torvejen  

Potentiel spred-
ningskorridor 

Mellem  Indenfor 

Mast flyttes ud på opdyrket 
mark. Hvis det ikke er mu-
ligt at flytte masten, etable-
res fundamentet med brug 
af afværgeforanstaltninger 
for jordarbejder indenfor 
for levesteder samt afvær-
geforanstaltning for etable-
ring af mast i levende hegn-
Mast 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  262/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

Tabel 11-11 Gennemgang af potentielle levesteder for birkemus, vurdering af levestedernes kvalitet samt afværgefor-

anstaltninger. (RS = Ribe-Spandet, RH = Ribe-Hviding, BØG = Bramming Øst-Gørding). *for uddybet be-

skrivelse af de steder, hvor der skal laves samlede afværgeforanstaltninger som følge af flere forskellige 

bilag IV-arter henvises til afsnit 11.6.2.3.1 i afsnittetomt bilag IV-padder. 

ID 
Mast 

nr. 
Habitat Funktion af areal 

Vurderet 

kvalitet 

/værdi 

Kendt udbredelses-

område 
Afværge-foranstaltninger 

24 
4 og 
5 

Ånært §3 
eng- og mo-
seareal ved 
Vidbæk 

Potentielt leve-
sted 

Høj  Indenfor 

Ledningerne skydes over 
arealet.  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

25 4 
Kratskov 
nord for 
Vidbæk 

Potentielt leve-
sted 

Mellem  Indenfor  

Ledningerne skal skydes 
over arealet. 
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

26 
3 og 
4 

Længe udyr-
ket kratskov 
nord for 
Vidbæk 

Potentielt leve-
sted 

Mellem  Indenfor  

Ledningerne skal skydes 
over arealet. Samlet af-
værge for birkemus, mark-
firben og bilag IV-padder* 

27 

ka-
bel-
over-
gang 
og 3 

Ånært §3 
eng- og mo-
seareal ved 
Sneum Å 

Potentielt leve-
sted 

Høj  Indenfor  

Ledningerne skal skydes 
over arealet.  
Samlet afværge for birke-
mus, markfirben og bilag 
IV-padder* 

28 
5 
(BØG
) 

§3 engareal 
ved Sneum 
Å 

Potentielt leve-
sted 

Høj  Indenfor  
Fundamenter på udyrkede 
arealer fjernes ikke  

29 
9 
(BØG
) 

Kratareal/ 
ved Sneum 
Å 

Potentielt leve-
sted 

Høj  Indenfor  
Fundamenter på udyrkede 
arealer fjernes ikke  

 

11.6.4.3.2 Driftsfase 

I driftsfasen vurderes det, at hverken luftledninger eller kabler i jorden vil kunne påvirke birkemus. 

Det vurderes at hverken projekt eller afværgeforanstaltninger er til skade for potentielle yngle- eller rasteområder for 

birkemus og at områdets økologiske funktionalitet for arten kan bevares. Det vurderes desuden at hverken projekt eller 

afværgeforanstaltninger kan påvirke bestanden af birkemus, hverken på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. 

11.6.4.3.3 Afværgeforanstaltninger 

Det vurderes at gennemførelsen af afværgeforanstaltningerne vil medføre at projektet ikke medfører skade på bestan-

den eller forsætligt drab på birkemus eller forringer levestedernes økologiske funktionalitet. 

Selve afværgeforanstaltningerne vurderes generelt at være neutrale i forhold til påvirkning af birkemus. Ved jordarbej-

der i og uden for birkemusens levesteder sikres det at birkemus ikke kommer til skade i huller og ledningsgrav. Hvis der 
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gennemføres jordarbejder inden for levesteder, hvor store arealer afrømmes, sikres det at der etableres erstatningsare-

aler for birkemus. 

Ved flytning af mast, sikres det at masten etableres på landbrugsjord uden naturmæssige interesser. I nogle tilfælde er 

det vurderet at birkemusens levested vil tage mere skade af at et fundament fjernes end hvis det bliver på lokaliteten. 

Afværgeforanstaltningen vurderes at være neutral, da der ikke fjernes eksisterende levested ved at efterlade funda-

mentet. 

Der er beskrevet afværgeforanstaltninger for følgende situationer, som er nærmere beskrevet i afsnit 11.6.4.3.1: 

• Jordarbejder uden for levesteder 

• Jordarbejder inden for levesteder 

• Gennembrud af hegn eller diger 

• Flytning af mast 

• Etablering af mast i levende hegn 

• Fundamenter fjernes i levested 

• Fundamenter fjernes ikke  

• Etablering af erstatningsarealer 

 

• Afværgeforanstaltningerne skal leve op til de samlede afværgeforanstaltninger for markfirben, birkemus og 
bilag IV-padder som beskrevet i afsnit 11.6.2.3.1 

11.6.4.4 Samlet vurdering 

Det vurderes at hverken projekt eller afværgeforanstaltninger er til skade for potentielle yngle- eller rasteområder eller 

overvintringssteder for birkemus og at områdets økologiske funktionalitet for arten kan bevares. Det vurderes desuden 

at hverken projekt eller afværgeforanstaltninger kan påvirke bestanden af birkemus, hverken på lokalt, regionalt eller 

nationalt niveau. 

11.6.5 Flagermus 

Flagermus kan blive påvirket af dette projekt, hvis der fældes træer, som fungerer som raste- eller ynglelokalitet. 

En væsentlig påvirkning af flagermus som følge af tilstedeværelse af luftledningen i driftsfasen vurderes at kunne ude-

lukkes. Flagermus vurderes med deres manøvredygtige flugt, ikke at være udsat for kollisioner, da de anvender ekkolok-

ation og ikke synet til at orientere sig (Kipeto Energy Limited, 2013). Et studie udført for det irske eltransmissionsselskab 

(Eirgrid, 2015) kunne ikke påvise, at flagermus’ anvendelse af landskabet var påvirket af tilstedeværelsen af luftled-

ningsanlæg. Eventuelle påvirkninger vil derfor begrænse sig til anlægsfasen. 

11.6.5.1 Miljøstatus 

Vestjylland er generelt et område med relativt få arter af flagermus sammenlignet med det østlige Danmark. Det skyl-

des sandsynligvis bl.a. den mindre udbredelse af gammel løvskov.  

De arter, som umiddelbart forventes i projektområdet, er damflagermus, vandflagermus, dværgflagermus, pipistrelfla-

germus, troldflagermus, sydflagermus, brunflagermus og langøret flagermus, men andre arter kan potentielt fore-

komme. Eneste registrering af flagermus, der er kendskab til, er en registrering af sydflagermus foretaget af Rambøll 

nær jernbanen mellem Esbjerg og Kolding (Esbjerg Kommune, 2020a). 
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Damflagermus er primært udbredt i den nordlige del af Jylland og findes fouragerende over de store jyske åer, herun-

der udløbet af Skjern Å (Dahl Møller et al., 2013). Damflagermus anvender hule træer i sommeren, men ynglekoloni-

erne ses oftest i bygninger. Træer anvendes ikke til overvintring. 

Vandflagermus er almindelig og udbredt over hele landet. Vandflagermus anvender ofte træer som yngle- eller raste-

sted om sommeren. Om vinteren opholder vandflagermusene sig oftest under jorden. Træer anvendes ikke til overvint-

ring. 

Dværgflagermus og pipistrelflagermus er almindelige over det meste af landet. Begge arter yngler og raster både i 
træer og i bygninger, men overvintrer primært i bygninger. Træer anvendes kun sjældent til overvintring og kun store 
træer med frostfrie hulrum er relevante i denne sammenhæng. 

Troldflagermus er stærkt tilknyttet ældre løvskov, og arten er mest udbredt i den østlige del af Danmark. Den har pri-
mært yngle- og rastesteder i træhulheder, men der er også eksempler på kolonier i huse. Troldflagermus overvintrer 
kun sjældent i Danmark, men trækker mod sydvest til det nordlige Frankrig om vinteren.  

Sydflagermus er udbredt over hele landet. Sydflagermus yngler stort set udelukkende i bygninger, og forventes ikke at 

yngle på lokaliteterne med træer, men vil evt. søge føde i områderne. Træer anvendes ikke til overvintring. 

Brunflagermus er mest almindelig i det østlige Danmark og benytter udelukkende træhulheder som yngle- og rasteste-
der. Arten er afhængig af flere forskellige træer med hulheder til både dagkvarterer om sommeren, parringskvarterer 
om efteråret og vinterkvarterer (Dahl Møller et al., 2013). De fleste brunflagermus trækker mod sydvest om vinteren, 
og overvintrer derfor ikke i Danmark. 
 
Langøret flagermus er udbredt over hele landet og har yngle- og rastesteder i både træer og bygninger. Overvintringen 
sker normalt i huse. Træer anvendes kun sjældent til overvintring og kun store træer med frostfrie hulrum er relevant i 
denne sammenhæng. 

11.6.5.2 Metode 

Der blev udvalgt 55 lokaliteter, der alle passeres af 400 kV anlægget, som skulle besigtiges. Alle steder hvor linjeførin-

gen krydsede levende hegn eller områder med træer blev gennemgået via skråfotos, og derfra blev de besigtigelsesbe-

rettede lokationer udvalgt.  Lokaliteterne blev besigtiget d.16-17 juni 2022, samt d. 6. november 2022 under gode vejr-

forhold. Alle besigtigelser foregik gennem nøje undersøgelser af træer i hele påvirkningszonen. I områder hvor det 

umiddelbart blev skønnet at potentielle flagermustræer skulle fældes, blev nærliggende områder også besigtiget i sø-

gen på erstatningstræer.  

11.6.5.3 Miljøpåvirkning 

11.6.5.3.1 Anlægsfasen  

Af de 55 udvalgte lokaliteter der skulle besigtiges, var der 10 lokaliteter med potentielle flagermustræer, som der skal 

tages hensyn til i anlægsfasen.   

For alle lokaliteter gælder at ingen af træerne var store nok til at fungere som overvintringssted for flagermus. Overvint-

ringspladser for flagermus skal være frostfri, hvilket kun er muligt i store gamle træer, der har en stor diameter. Lokali-

teterne er beskrevet nedenfor, fra nord til syd, med markering af relevante træer (grøn markering).  

Lokaliteterne er beskrevet nedenfor, fra syd til nord. 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  265/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

* 
Figur 11-61. Område F2 – Grønne markeringer symboliserer relevante træer i området. 

F2: Brede læhegn med birk, hassel, eg og buske. Ét egetræ med spættehul, kan kappes i 4 meters højde. Hvis træet kap-

pes i 4 meters højde, udgør det ikke nogen hindring for luftledningerne og ej heller for træets egnethed som levested, 

da hulheden findes under denne grænse. Træet bevares, og før arbejdet påbegyndes skal træet afmærkes således, at 

det ikke beskadiges under arbejdet. Da træet ikke fældes og hulheden bevares, vil de mulige levesteder for flagermus 

ikke blive påvirket. 

 
Figur 11-62. Område F4 - Grønne markeringer symboliserer relevante træer i området 

F4: Granbevoksning i opløsning. En enkelt granhøjstub på 4 meter med flere spættehuller står i udkanten af linjeførin-

gen på den østlige side, og kan bevares uden problemer. Da træet er ca. 4 meter, udgør det ikke nogen forhindring for 

luftledningerne. Træet bevares, og før arbejdet påbegyndes skal træet afmærkes således, at det ikke beskadiges under 

arbejdet. Da træet ikke fældes, vil de mulige levesteder for flagermus ikke blive påvirket. 
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Figur 11-63. Område F5 - Grønne markeringer symboliserer relevante træer i området 

F5: Lille bevoksning ved ejendom med forskellige løvtræer. Et enkelt dødt kirsebærtræ med løs bark udgør et muligt 

levested for flagermus. Da træet står midt mellem masterne, hvor kablerne hænger lavest, vil dette træ være til hin-

dring for projektet, og kappes derfor i 4 m højde. Topkapning af træet i den angivne højde vil bevare de mulige leveste-

der, da disse findes under den angivne grænse, og  tiltaget vil derfor ikke have en negativ påvirkning på flagermus. 

 
Figur 11-64. Område F12 - Grønne markeringer symboliserer relevante træer i området 
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F12: Relativt ung blandet skov, men med en større grad af hulheder, og spættehuller i flere træer.  De tre relevante 

træer står i den nordøstlige del af traceet, og hulhederne befinder sig alle under 7m. Da træerne står langt fra nærme-

ste mast, er den højest mulige højde på træerne 4 meter. Derfor topkappes træerne i denne højde og ringes, så træ-

erne ikke skyder igen. Desuden foretages afværgeforanstaltninger i form af veteranisering på træerne og tre øvrige løv-

træer uden for tracéet. Området indeholder løvtræer egnede til veteranisering. Veteranisering vil blive foretaget efter 

bedste viden på området ved boring/udskæring af huller der kan benyttes af flagermus. Afværgeforanstaltningerne vil 

sikre, at der i fremtiden er levesteder for flagermus på lokaliteten, og vil derfor ikke have en negativ påvirkning på fla-

germus. 

 

 
Figur 11-65. Område F28 - Grønne markeringer symboliserer relevante træer i området 

F28: Langt nord-syd gående stykke skov/hegn. Bl.a. eg, ahorn, rød kornel, båndpil og hyld. Ingen døde træer eller syn-

lige hulheder i sydlig ende, dog et par enkelte stammer under 4 m i nordlig ende med få hulheder (ligner at de er blevet 

beskåret da den nuværende ledning blev opsat). Enkelte højstubbe med flere hulheder på under fire meter står i den 

vestlige kant af linjeføringen, og kan bevares uden problemer. Da træerne er ca. fire meter, udgør det ikke nogen for-

hindring for luftledningerne. Træerne bevares, og før arbejdet påbegyndes skal træerne afmærkes således, at de ikke 

beskadiges under arbejdet. Da træerne ikke fældes, vil de mulige levesteder for flagermus ikke blive påvirket. 
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Figur 11-66. Område F29 - Grønne markeringer symboliserer relevante træer i området 

F29: Hegn bestående af rødel, alle under 8m. En enkelt mindre dyb hulhed ved træ på under 6m. Derudover ét andet 

dødt træ med potentielle rastepladser i form af sprækker og revner i bark. Da træerne står langt fra nærmeste mast, er 

den størst mulige højde på træerne 4 meter. Derfor topkappes træerne i denne højde og ringes, så træerne ikke skyder 

igen. Desuden foretages afværgeforanstaltninger i form af veteranisering på træerne og mindst en faktor 2 øvrige løv-

træer i det nærmeste skovområde ca. 800m vest for tracéet. Området indeholder løvtræer egnede til veteranisering. 

Veteranisering vil blive foretaget efter bedste viden på området ved boring/udskæring af huller der kan benyttes af fla-

germus. Afværgeforanstaltningerne vil sikre, at der i fremtiden er levesteder for flagermus på lokaliteten, og vil derfor 

ikke have en negativ påvirkning på flagermus.   



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  269/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

 
Figur 11-67. Område F33 - Grønne markeringer symboliserer relevante træer i området 

F33: Lille område med ahorn, eg, pil og poppel. Alt under 12m. To døde træer med løs bark og overfladiske hulheder. 

Dog ingen synlige over 6m. Dette er dog i område med nedgravning af 60kv kabler, og da træerne står lige syd for den 

nuværende transformerstation, anbefales det at de to træer bliver bevaret. Kablerne kobles til transformerstationen fra 

vest, og træerne syd for stationen kan derfor bevares. 

 

 
Figur 11-68. Område F37 - Grønne markeringer symboliserer relevante træer i området. 
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 F37: Mod syd findes et hegn af sitkagran, alle under 16 m.  En enkelt flækket sitkagran, hvor toppen stadig hænger fast, 

med en del potentielle rastepladser og et enkelt spættehul. I midten af feltet, blanding af sitka og yngre asketræer. Alle 

under 16 m, dog er asketræerne noget lavere. I den nordlige del findes også sitka, ask og ædelgran. Her ingen synlige 

hulheder. Da selve spættehullet i områdets sydlige ende befinder sig i den knækkede top af det førnævnte træ, vil beva-

ring ikke være fordelagtigt og derfor anbefales veteranisering af højstubben. Desuden foretages afværgeforanstaltnin-

ger i form af veteranisering på dette træ og mindst to yderligere sitkagranner i rækken af ældre sitkagranner uden for 

tracéet. Veteranisering vil blive foretaget efter bedste viden på området ved boring/udskæring af huller der kan benyt-

tes af flagermus. Afværgeforanstaltningerne vil sikre, at der i fremtiden er levesteder for flagermus på lokaliteten, og vil 

derfor ikke have en negativ påvirkning på flagermus. 

 

 
Figur 11-69. Område F51 - Grønne markeringer symboliserer relevante træer i området. 

F51: Blanding af krat og løvfældende træer bl.a. eg og hassel. Ét enkelt træ med usund top, dog uden nogle synlige hul-

heder, men med enkelte løse stykker bark. Alle træer under 12 m, og de fleste under 8 m. Da det relevante træ står 

mindre end 20 m fra den nærmeste mast skal dette kappes i den størst mulige højde. Derudover veteraniseres et lig-

nende løvfældende træ vest for traceet, i samme område. Veteranisering vil blive foretaget efter bedste viden på områ-

det ved boring/udskæring af huller der kan benyttes af flagermus. Afværgeforanstaltningerne vil sikre, at der i fremti-

den er levesteder for flagermus på lokaliteten, og vil derfor ikke have en negativ påvirkning på flagermus.   
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Figur 11-70. Område F52 - Grønne markeringer symboliserer relevante træer i området. 

F52: Krat og små træer der omkranser et lille vandhul, der stort set er overgroet. Dog findes der i områdets nordvestlige 

hjørne, et enkelt træ med en mulig rasteplads for flagermus under en flækket gren. Da træet befinder sig helt i den 

vestlige udkant af traceet, vurderes det, at træet kan og skal bevares ved projektets gennemførelse. Derudover befinder 

træet sig i en § 3 naturtype – mose, hvilket yderligere argumenterer for bevarelse af træet. 

Besigtigelser 2021 

Ildsted Å og Seem Mark  
Ud over besigtigelserne beskrevet ovenfor, er to områder blevet undersøgt yderligere. I 2021 besigtigede WSP to små 

skovområder ved Ilsted Å og ved Seem Mark. I juni 2021 blev der opsat tre flagermusdetektorer på hver lokalitet. På 

baggrund af resultaterne fra detektorerne, blev Seem Mark genbesøgt yderligere en gang d. 30. august 2021 for en spe-

cifik vurdering af de enkelte træers egnethed som levested for flagermus. Områderne beskrives herunder hver for sig. 

 

Ilsted Å 

Ved skoven ved Ilsted Å vil højspændingsanlægget skære ca. 40 m ind i det nordøstlige hjørne, se Figur 11-71. Inden for 

tracéet er der 10 birketræer, primært langs den nordlige kant, der vurderes at kunne være flagermustræer, med hulhe-

der, råd og spættehuller. Træerne bevares ved at topkappe i højest mulig højde over skader dog minimum 4 meter.  De 

potentielle flagermustræer bevares alle, og før arbejdet påbegyndes skal træerne afmærkes således, at det ikke 

beskadiges under arbejdet. Da træerne ikke fældes vil de mulige levestederne for flagermus ikke blive påvirket. 

Der blev opsat 3 lyttebokse i området som registrerede flagermusaktivitet i otte nætter (21/6-29/6). Vejret var i perio-

den mildt med nattemperaturer over 8 grader og middelvind mellem 3 og 8 m/s og syv af nætterne var helt uden ned-

bør. Data fra lytteboksene indikerer at der er flagermus til stede i området. Dog vurderes det med udgangspunkt i lyt-

ningerne, at der er meget få flagermus i dette område, og det er ikke sandsynligt at der er forekomst af kolonier i det 

pågældende skovområde. Træfældning og topkapning af flagemusegnede træer vurderes ikke at ændre på områdets 
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værdi som egnet leve- og/eller fourageringsområde. Dette beror på at topkapning finder sted i en højde, som sikrer 

træernes karakteristika, som gør dem egnede for flagermusene.  

 

Figur 11-71. Kort over lokaliteten Skov ved Ilsted Å. Den røde linje markerer den nye 400 kV luftledning med masteplace-

ringer som brune prikker. Den blå stiplede linje markerer det beskyttede vandløb. 

 

 

Tabel 11-12. Resultater fra otte nætters lytning med tre lyttebokse 

ved Ilsted Å 

Art Antal optagelser  

(8 nætter på tre lyt-

tebokse) 

Gennemsnitlige regi-

streringer per nat 

per lytteboks (Korri-

geret) 

Sydflagermus 7 1,3 

Vandflagermus 1 0,2 

Brunflagermus 4 0,8 

Troldflagermus 3 0,6 

Pipistrelflagermus 2 0,4 

Dværgflagermus 1 0,2 
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Data fra lytteboksene viser, at der generelt er meget få flagermus i området, se Tabel 11-12 og Tabel 11-13. Kun sydfla-
germus optræder i nævneværdigt omfang. Det er dog ikke sandsynligt at der findes træynglende flagermus i dette om-
råde. Sydflagermus yngler stort set udelukkende i bygninger, og det er sandsynligt, at de flagermus der optræder i om-
rådet, stammer fra en af de omkringliggende gårde. Træfældning i forbindelse med etablering af 400 kV anlægget vur-
deres ikke at ændre på områdets værdi som fourageringsområde for flagermus. 
 
Seem mark 

Skoven ved Seem Mark er primært løvskov med få nåletræer iblandet, se Figur 11-72. Den centrale del af bevoksningen 

er domineret af unge træer med birk og almindelig røn, mens der i skovbrynene mod nord og syd er ældre bøge- og 

egetræer. Enkelte ældre bævreasp findes ligeledes i brynene. Undersøgelsen d. 30/8-2021 viste, at der er 11 træer in-

denfor tracéet, der kunne være relevante flagermustræer herunder otte egetræer, to bøgetræer og én død ædelgran 

højstub med spættehuller, se Figur 11-72. I områder, hvor gamle løvtræer med hulheder er en mangelvare, benytter 

flagermus ofte døde nåletræer med spættehuller som ynglepladser, hvorfor højstubben kan være af stor betydning for 

området. Der er ingen af træerne i området der vurderes at være store nok til at fungere som overvintringssted for fla-

germus. De potentielle flagermustræer bevares. Den døde højstub bevares som den er, mens de øvrige 10 træer top-

kappes i fire meters højde.  

Der blev opsat 3 lyttebokse i området som registrerede flagermusaktivitet i otte nætter (21/6-29/6). Vejret var i perio-

den mildt med nattemperaturer over 8 grader og middelvind mellem 3 og 8 m/s og syv af nætterne var helt uden ned-

bør.  

 

Tabel 11-13. Resultater fra otte nætters lytning med tre lyttebokse 

ved Seem Mark. 

Art Antal optagelse  

(8 nætter på tre lyt-

tebokse) 

Gennemsnitlige regi-

streringer per nat 

per lytteboks (Korri-

geret) 

Sydflagermus 268 33,5 

Vandflagermus 11 1,4 

Brunflagermus 150 18,8 

Troldflagermus 106 13,3 

Pipistrelflagermus 422 52,8 

Dværgflagermus 164 20,5 

 

På baggrund af data fra lyttebokse kunne det konstateres at området er et vigtigt område for en række flagermusarter, 

se Tabel 11-12 og Tabel 11-13. Sydflagermus, brunflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus og dværgflagermus 

optræder alle i et betydeligt omfang i den undersøgte periode, mens vandflagermus optræder mindre hyppigt. Alle de 

tre lyttebokse har registret stor aktivitet.  



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  274/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

 

Figur 11-72. Skoven ved Seem Mark, hvor relevante flagermustræer er markeret både indenfor og udenfor 70m tracéet 

Ved Seem Mark blev der registreret seks arter af flagermus, hvoraf de fem af arterne blev registreret i så stort et omfang, 

at området vurderes at være et vigtigt fødesøgningsområde for disse arter. Det er muligt, at flere af de store træer i 

skoven også fungerer som rasteområde for flere af arterne.  

Da træerne står for langt fra nærmeste mast, er den højest mulige højde på træerne i tracéet 4 meter. Derfor topkap-

pes træerne i denne højde og ringes, så de ikke skyder igen. Der fældes således ikke flagermusegnede træer i området.  

Desuden foretages afværgeforanstaltninger i form af veteranisering på træerne og mindst en faktor 2 yderligere træer i 

bevoksningen. Bevoksningen indeholder løvtræer der er egnede til veteranisering. Veteraniseringen vil blive foretaget 

efter bedste viden på området ved boring/udskæring af huller der kan benyttes af flagermus. Afværgeforanstaltnin-

gerne vil sikre, at der i fremtiden er levesteder for flagermus på lokaliteten, og vil derfor ikke have en negativ påvirkning 

på flagermus. 

11.6.5.3.2 Driftsfasen 

Det vurderes at påvirkningen i driftsfasen udelukkende vil være at friholde ledninger for voksende grene. Derfor vil der 

ikke ske en påvirkning af de egnede yngle- og rastesteder for flagermus i driftsfasen. Som tidligere nævnt vurderes fla-

germus med deres manøvredygtighed, ikke at være udsat for kollisioner med luftledninger, da de anvender ekkoloka-

tion og ikke synet til at orientere sig. Derfor vurderes der ikke at forekomme negative påvirkninger på flagermus under 

driftsfasen. 

11.6.5.3.3 Afværgeforanstaltninger  

Seem Mark 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  275/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

Hvis det ikke kan undgås at fælde træer ved Seem Mark lokalitet 15, Delområde C (mast 56-57), bør fældning kun fore-

tages i perioden 1. september til 31. oktober jf. forvaltningsplan for flagermus (Naturstyrelsen, 2013)   

Inden evt. fældning bør området gennemgås af en flagermuskyndig for at identificere og afmærke de relevante træer, 

der jf. Figur 11-72 ikke skal fældes, men topkappes, således at fældning af flagermusegnede træer helt undgås.   

Den store ædelgran-højstub ved Seem Mark fældes/fjernes ikke, da det vurderes at den kan være vigtig for områdets 

flagermus. På baggrund af stubbens højde vil den ikke være i konflikt med luftledningerne.  

Store træer, der står i periferien af tracéet, kan ligeledes topkappes hvis de ved anlægsarbejderne vurderes at være i 

konflikt med luftledningerne. Hvis ovenstående afværgeforanstaltninger gennemføres vil områdets økologiske funktio-

nalitet for flagermus kunne bibeholdes eller måske endda forbedres. 

Resterende områder 

I de resterende områder anbefales afværgeforanstaltninger foretaget ud fra de ovenstående vurderinger, og med yder-

ligere markering inden arbejdet påbegyndes. 

11.6.5.4 Samlet vurdering 

Det vurderes at projektet ikke vil påvirke yngle-, raste-, overvintrings- eller fourageringsområder for bilag IV-arter af 

flagermus, hverken under anlægsfasen eller under driftsfasen ved brug af de nævnte afværgeforanstaltninger. Alle loka-

liteterne bevarer deres økologiske funktionalitet enten ved bevarelse af eksisterende potentielle flagermustræer eller 

afværgeforanstaltninger i form af veteranisering af mindst samme antal potentielle flagermustræer der fjernes.  

Træfældning i forbindelse med etablering af 400, 150 og 60 kV anlægget vurderes ikke at ændre væsentligt på områ-

dets værdi som fourageringsområde for flagermus. Huller i læhegn vil vokse til igen og rydninger igennem bevoksninger 

vil føre til ”lysninger” i skovene med mere læ og større fourageringspotentiale i form af flere insekter. Samme vurdering 

gælder for flagermus brug af læhegn som ledelinjer i landskabet. Huller i læhegnene er ikke permanente, og vil som 

nævnt vokse til igen. Flagermus benytter læhegn til fødesøgning, og som transportveje i landskabet, og ville muligvis 

blive påvirket hvis alle læhegn i et større område blev fældet, men da der kun er tale om mindre brud i enkelte hegn 

vurderes fældning i læhegn ikke at skade yngle- og rasteområderne for flagermus.  

 

11.6.6 Odder 

Odder kan blive påvirket, hvis der forekommer væsentlige forstyrrelser i nærheden af områder, hvor odderen yngler, og 

derfor er særlig følsom overfor forstyrrelser. 

11.6.6.1 Miljøstatus 

Det kan ikke udelukkes at odder anvender de vandløbsnære arealer omkring projektets krydsning af ådale, og arten vur-

deres at være følsom overfor forstyrrelse i nærheden af sin yngleplads. Yngle- og rasteområder kan potentielt findes i 

hele artens udbredelsesområde. Ungerne fødes i en hule i et afsides, uforstyrret beliggende sø- eller moseområde, ofte 

en forladt rævegrav eller blot et hulrum under en trærod i åbrinken. Unger kan fødes hele året rundt, men ca. 80% af 

fødslerne sker fra juni til november (Søgaard, B. & Asferg, T., 2007).  

Påvirkning af odder i Natura 2000-områderne er beskrevet i Natura 2000 afsnittet i Miljøkonsekvensrapporten i de om-

råder, hvor odder er en del af udpegningsgrundlaget. I nærværende afsnit beskrives potentiel påvirkning af odder som 

Bilag IV-art ved andre vandløb langs projektstrækningen. 
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Potentielle odderlokaliteter blev analyseret vha. ortofotos, hvor anlægsstrækningerne passerede vandløb. Den første 

analyse fokuserede på fire områder, hvor der var registreret odder inden for 5 km af lokaliteten. Derefter blev alle 

krydsninger med vandløb, sø, mose- og engområder gennemgået i denne indledende GIS-analyse, ligesom alle kabel-

lægninger og underboringer med nærhed til de nævnte naturtyper blev gennemgået.  

Der er ikke gennemført besigtigelse af lokaliteter, hvor det har kunnet udelukkes, at der vil yngle odder, fordi der er tale 

om lige regulerede vandløbsstrækninger uden natur udover 2 m bræmmen. På baggrund af analysen blev der udpeget 

to lokaliteter (Vibæk og Renbæk), som potentielt kunne være levesteder, hvor odder kan yngle, og disse lokaliteter blev 

besigtiget d. 20 og 21. juni 2021. 

Vibæk 

Nord for Bramming krydser 400 kV tracéet Vibæk, der er et tilløb til Sneum Å, se Figur 11-73. Vandløbet er naturligt på 

strækningen med et mæandrerende terrænnært forløb. Langs vandløbet er der engområder, hvoraf en del er afgræsset. 

Derudover er der en del områder med pilemose. Striben med eng- og moseområder langs vandløbet er ikke så brede, 

men strækker sig langt på begge sider. 

Der er observeret odder i vandløbssystemet, og området er bestemt egnet som levested for odder med fødegrundlag i 

vandløbet og de omkringliggende eng- og mosearealer. Det er muligt, at der yngler odder i området.  

 

 

Figur 11-73. Kort over lokaliteten ved Vibæk. Den orange linje markerer den nye 400 kV luftledning med masteplacerin-

ger som røde prikker. 

Renbæk 

Nordøst for Skærbæk krydser den nye 400 kV ledning Renbæk, der er et tilløb til Brøns Å, se Figur 11-74. Åen har et lige 

forløb med enkelte små slyngninger. Langs vandløbet er der afgræssede enge, og både op- og nedstrøms er der større 

eng- og moseområder.  

Der er observeret odder i vandløbssystemet, og det må forventes, at oddere benytter vandløbet og de omkringliggende 

våde områder. Det er muligt, at der yngler odder i området hvor ledningsanlægget passerer, men dette vurderes 
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usandsynligt, da vandløbet her er kraftigt reguleret, og grundet at der findes mere egnede områder både op- og ned-

strøms vandløbet. 

 

 

Figur 11-74. Kort over lokaliteten ved Renbæk. Den røde linje markerer den nye 400 kV luftledning med masteplaceringer 

som brune prikker. Den blå stiplede linje markerer det beskyttede vandløb 

 

11.6.6.2 Miljøvurdering 

11.6.6.2.1 Anlægsfase 

I anlægsfasen kan der ske forstyrrelse langs de vandløb som odderen lever ved. Forstyrrelserne kan forekomme i forbin-
delse med etablering af fundamenter og rejsning af master, og i mindre grad i forbindelse med trækning af kabel. Selve 
vandløbene vil ikke blive berørt af anlægsarbejdet. 
 

Vibæk 

Syd for Vibæk placeres den nærmeste mast godt 150 m fra vandløbet på den anden side af motorvej E20. Nord for Vi-

bæk placeres den nærmeste mast 150 m fra vandløbet i en mindre skov bagved en gård.  

Det vurderes at aktiviteterne med opstilling af master og trækning af kabler foregår på lokaliteter, hvor de eksisterende 

aktiviteter og landskab, infrastruktur som motorvej og bygninger skygger for selve arbejdet, og at evt. støj fra gravear-

bejdet ikke vil overstige den generelle vejstøj i området. Det vurderes derfor, at en evt. ynglelokalitet for odder i dette 

område ikke vil blive påvirket af de forholdsvist kortvarige forstyrrelser i forbindelse med etablering af 400 kV anlægget. 

 

Renbæk 
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Syd for Renbæk vil den nærmeste mast blive placeret ca. 60 m fra vandløbet på en dyrket mark, og nord for Renbæk 

placeres den nærmeste mast ca. 280 m fra vandløbet ligeledes på en dyrket mark. Det vurderes at anlægsarbejdet kan 

sammenlignes med støj og forstyrrelser fra landbrugsdrift. Hvis der yngler odder på denne lokalitet, vurderes det at den 

må være tilvænnet de eksisterende forstyrrelser og støj fra landbrugsmaskiner, hvor landbrugsdriften foregår ned til få 

meter fra vandløbet. Det vurderes derfor at evt. ynglende odder ikke vil blive påvirket at forstyrrelser fra masteopsæt-

ning i hhv. 60 og 280 m fra vandløbet i et område, hvor der allerede forekommer forstyrrelser i form af færdsel med 

landbrugsmaskiner. 

For begge lokaliteter gælder: 
 

- Arbejdspladserne til masterejsning etableres ikke i et potentielt levested for odder  

- Trækning af ledning hen over vandløbet sker over få dage og i dagtimerne, og odderen er primært 
aktiv om natten 

- Støj og forstyrrelser vil kun berøre en meget lille del af det samlede potentielle levested og evt. 
odder-territorie, da hannerne har territorier på typisk 10 km vandløbsstrækning og hunner ca. det 
halve (Madsen, 2007).  

- Odderen formodes at være tilvænnet en vis støj bl.a. ved faunapassager under veje og 
landbrugsdrift på nærtliggende marker 

- Odder er i gunstig bevaringsstatus og bestanden er i fremgang 

- Forstyrrelsen vil kun ske en enkelt sæson (2-4 måneder), hvorefter levestedets kvalitet vil være som 
inden anlægsarbejdet blev gennemført, og dermed opretholdes lokaliteternes økologiske 
funktionalitet 

 
Samlet set vurderes det derfor, at der ikke vil forekomme forstyrrelser på de to lokaliteter, der vil beskadige eller øde-

lægge artens yngle- og rasteområder, og det vurderes at lokaliteternes økologiske funktionalitet opretholdes. 

11.6.6.2.2 Driftsfasen 

De kommende luftledninger vil hverken forstyrre odder eller ødelægge odderens levesteder. Derfor vil der ikke fore-

komme negative påvirkninger på odder under driftsfasen. 

11.6.6.2.3 Samlet vurdering 

Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for Bilag IV-arten odder, hverken under anlægsfasen 

eller under driftsfasen. Samlet set vurderes det derfor, at der ikke vil forekomme forstyrrelser på de to lokaliteter, der 

vil beskadige eller ødelægge artens yngle- og rasteområder, og det vurderes at lokaliteternes økologiske funktionalitet 

opretholdes. Der er derfor ikke behov for afværgeforanstaltninger for odder. 

11.6.6.3 Afværgeforanstaltninger 

Ingen vurderes nødvendige 
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11.7 Fokusområde 5: Ledningsomlægninger 

Fem eksisterende 60 kV luftledninger vil blive krydset af den nye 400 kV luftledning. De skal derfor kabellægges omkring 

krydsningspunktet, som en direkte afledt konsekvens af etableringen af 400 kV forbindelsen.  

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af mulige påvirkninger af biodiversitet som følge af nedtagning af 60 kV luftled-

ninger med tilhørende master og etablering af nye 60 kV kabelanlæg. For bilag IV-arterne er eventuelle påvirkninger 

som følge af omlægning af 60 kV forbindelserne, der krydser den nye højspændingsforbindelse, behandlet under de 

respektive afsnit. Omlægningen af 60 kV ledninger forventes gennemført i 2022. 

11.7.1 Miljøstatus 

De fem strækninger med eksisterende 60 kV luftledninger og nye 60 kV kabelanlæg er beskrevet nedenfor. Yderligere 

kort, der viser strækningerne kan ses i Projektbeskrivelsen (Bilag 1) som der henvises til. Områderne er beskrevet fra 

nord mod syd og er Bramming Nord, Ribe Syd/Parallel, Ribe Syd/Krydsende, Holbæk ved Gejlbjerg og Tidsholm ved Rør-

bæk.  

11.7.1.1 Bramming Nord 

Den eksisterende 60 kV luftledning krydser en eng, med en mast placeret i engen, og en fredskov og har to master pla-

ceret henholdsvis 4 meter og 16 m fra Ilsted Å (se evt. Tabel 9-7) som er et § 3 vandløb (se Figur 11-75).  

Engen er besigtiget af Esbjerg Kommune i 2014 og vurderet til middel (III) naturværdi. Arealet er næringspåvirket, men 

med trykvand. Mod øst (hvor masten er placeret) findes en lav skrænt med overdrevsvegetation. Der er en del træop-

vækst omkring masten og muligvis er området ikke omfattet af § 3, selvom det er vejledende registreret. 

Fredskoven, som passeres af luftledningen, er relativt ung, plantet efter 2006 på tidligere landbrugsjord. Den vurderes 

ikke at rumme væsentlige naturmæssige interesser.  

Kabelanlægget passerer Ilsted Å og et engområde nord for åen samt et moseområde syd for åen. Engen er besigtiget af 

Esbjerg Kommune i 2014 som vurderer den til lav naturtilstand (IV). Den er tør, meget næringspåvirket og domineret af 

stor nælde. Mosen er ligeledes besigtiget af Esbjerg Kommune i 2014 og vurderet til høj naturværdi (II). Der er tale om 

et væld med fattigkærs vegetation, bl.a. vokser her djævelsbid, trævlekrone og kær-tidsel. Både eng, å og mose passe-

res med styret underboring.  
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Figur 11-75 Bramming Nord. 60 kV luftledningen som nedtages og det nye 60 kV kabelanlæg. 

 

11.7.1.2 Ribe Syd/Parallel 

Den eksisterende 60 kV luftledning har 1 mast stående i § 3 mose i Ribe Ådal, ca. 13 meter nord for Ribe Å (se Figur 

11-76). Mosen er besigtiget af Esbjerg Kommune i 2009 og vurderet til middel naturværdi (III). Der er tale om rørsump 

på meget fugtig bund. Der er ingen kortlagte habitatnaturtyper på strækningen hvor 60 kV luftledningen krydser Ribe 

Ådal. Området omkring Ribe Å er Natura 2000-område (habitat- og fuglebeskyttelsesområder) og en værdifuld yngle-

fuglelokalitet (se Bilag 3C), ligesom området har værdi som rasteområder for svaner (se Bilag 3B).  

Syd for Ribe Å nedgraves kabelanlægget ca. 10 meter øst for eng i Ribe Ådal. Engen er besigtiget af Esbjerg Kommune i 

2009 som en del af et større engområde syd for Ribe Å og vurderet til naturtilstand II.  Der er tale om slået eng med et 

stort sammenhængende pænt parti med tormentil, djævelsbid, engtroldurt i den fugtige del. 
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I forbindelse med dette projekt er en del af engen besigtiget (område 12) og vurderet til middel til lav naturtilstand med 

dominans af høje græsser og nikkende star. Arter som engkarse, gul iris, kær-snerre, kær fladstjerne og engkabbeleje 

har en meget begrænset udbredelse i området.   

Længere mod sydøst krydser luftledningen Made Bæk, med en mast placeret ca. 3 meter fra vandløbet.  

Kabelanlægget krydser Ribe Ådal og Made Bæk. Begge passeres med styret underboring. Underboringen af Ribe Ådal er 

ca. 540 meter lang.  

 

 

Figur 11-76 Ribe Syd/Parallel. 60 kV luftledningen som nedtages og det nye 60 kV kabelanlæg, som bl.a. krydser Ribe 

Ådal og slutter øst for Made Bæk. 
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11.7.1.3 Ribe Syd/Krydsning øst-Vest 

Den eksisterende 60 kV luftledning (se Figur 11-77) krydser 3 skove, hvoraf de to er fredskov (se evt. Bilag 3A eller afsnit 

11.4, hvor skovene er yderligere beskrevet). Fredskovene er besigtiget som område 13 og 14 og er uden væsentlig na-

turmæssig værdi. Skoven mod syd (besigtiget som Område 15) er ikke fredskov, men rummer bl.a. ældre egetræer og 

der kan være træer som er egnet for flagermus. Syd for skovene krydses Havlund Bæk som er et § 3 registreret vandløb, 

og lidt længere mod syd krydses endnu et § 3 registreret vandløb, som formentlig er rørlagt. Luftledningen knækker 

mod vest og passerer yderligere 3 § 3 registrerede vandløb samt en sø. Et vandløb længere mod vest er formentlig rør-

lagt.  

Det nye kabelanlæg krydser Ribe Ådal med en styret underboring. Herefter passerer det en skov (ikke fredskov) og et 

overdrev, begge som styret underboring.  Det sure overdrev er besigtiget af Esbjerg Kommune i 2013 og værdisat som 

middel (III) og med dominans alm. hvene, vellugtende gulaks og krybende hestegræs.  

Herefter krydses en del af Trasborg Plantage (fredskov), også som styret underboring. Kabelanlægget passerer tæt forbi 

en mose som er besigtiget af Esbjerg Kommune i 2014 og værdisat som høj (II). I mosen vokser bl.a. vandnavle og krage-

fod. Endelig krydses to § 3 registrerede vandløb som styret underboring.  
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Figur 11-77 Ribe Syd/Krydsning øst-vest. 60 kV luftledningen som nedtages og det nye 60 kV kabelanlæg. 

 

11.7.1.4 Holbæk ved Gejlbjerg 

Den eksisterende 60 kV luftledning har den sydligste mast placeret i et § 3 eng-område (se Figur 11-78). Der findes ikke 

besigtigelser for engen på Danmarks Miljøportal. Herudover er der tre master af træ som står henholdsvis 7 m, 2 m og 4 

m fra det § 3 beskyttede vandløb Holbæk.  

Det nye 60 kV kabelanlæg anlægges i den samme § 3 eng mod syd, hvor en mast er placeret. Det nye kabelanlæg kryd-

ser § 3 vandløbet Holbæk to gange og etableres derudover tæt på en eng nær krydsningen af den kommende 400 kV 

forbindelse. Engen er besigtiget af Miljøstyrelsen i 2013 og her vurderet til naturtilstanden lav (IV). Der er bl.a. registre-

ret kær-tidsel, lav-ranunkel og lyse-siv. Miljøstyrelsen har i 2014 registreret et par ynglende hedehøg i vinterafgrøde, 

indenfor en cirkel som bl.a. omfatter de fem nordligste master.   
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Figur 11-78 Holbæk ved Gejlbjerg. 60 kV luftledningen som nedtages og det nye 60 kV kabelanlæg. Størstedelen af 

strækningen er landbrugsjord, men der findes også eng, vandløb og søer. 
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11.7.1.5 Tidsholm ved Rørkær 

Der er ingen naturmæssige værdier i området hvor den eksisterende luftledning står eller hvor det nye kabelanlæg 

etableres. 

 

 

Figur 11-79 Tidsholm ved Rørkær. 60 kV luftledningen som nedtages og det nye 60 kV kabelanlæg. I området er der 

landbrugsjord, uden naturmæssige interesser. 
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11.7.2 Miljøpåvirkning 

11.7.2.1 Anlægsfase 

11.7.2.1.1 Bramming Nord 

I forbindelse med nedtagning af en mast som står i en § 3 eng med lav værdi, vil der ske en midlertidig påvirkning af 

engen i forbindelse med arbejdet, som tager 2-4 uger. Der vurderes at være tale om en mindre påvirkning og muligvis 

er området hvor masten står og arbejdsarealet udlægges, slet ikke omfattet af § 3.  

Nedtagning af to master som står meget tæt på Ilsted Å, kan muligvis påvirke vandløbet som beskrevet i afsnit 9.3.3.1. 

Med de tiltag der er beskrevet i afsnit 9.3.3.1, herunder muligheden for at lade betonfundamenter under stålmaster 

blive i jorden og hvis det graves væk, at sikre mod at vand fra udgravningen ledes til vandløbet, vurderes en evt. påvirk-

ning af vandløbet at være ubetydelig.  

Nedtagning af master og luftledning i øvrigt, vurderes ikke at påvirke naturmæssige interesser. 

Det nye kabelanlæg krydser beskyttet natur som en styret underboring på ca. 230 meter og det vurderes at friholde 

områderne for påvirkning.  

Hvis der sker et blow-out, vurderes den potentielle påvirkning af natur at være mindre da: 

• der er konstant overvågning af underboringen, så udslippet hurtigt kan stoppes og kun en mindre 
mængde boremudder derfor undslipper 

• der udelukkende anvendes miljøacceptable stoffer  

• boremudderet hurtigt vil sedimentere hvis blowout sker i vandløb 

• der er udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer inddæmning og opsamling af boremudder med det 
samme (se Bilag 1 Projektbeskrivelse).  

 

Blow-out tiltag som minimerer risikoen for at det sker og de stoffer som boremudderet indeholder, er nærmere beskre-

vet i afsnit 9.5 (Fokusområde 4: Risiko for udslip af boremudder ved styret underboring.  

Med de foranstaltninger som er indarbejdet i projektet, jf. afsnit 9.5 og projektbeskrivelsen (Bilag 1), er risikoen for, at 

et blow-out kan føre til en negativ miljøpåvirkning minimeret og risikoen for at det sker er meget lille.  

11.7.2.1.2 Ribe Syd/Parallel 

Nedtagning af 60 kV masten i Ribe Ådal kan medføre forstyrrelse af ynglefugle i ådalen i forbindelse med arbejdsplad-

sen omkring masten som vil findes i ca. 2-4 uger. Herudover vil der være behov for transport af maskiner til og fra, og 

mastedele fra, arbejdsstedet omkring masten. For at komme til masten skal der køres gennem mose over en strækning 

på ca. 250 meter, hvor der ikke er stier eller veje. Da området er meget vådt, er der risiko for at efterlade blivende køre-

spor. Med de indarbejdede afværgeforanstaltninger vurderes der at være tale om en mindre naturpåvirkning.  

Selve nedtagningen af ledningen på tværs af ådalen, som sker med et terrængående køretøj i løbet af 1-2 dage, vurde-

res at være en mindre naturpåvirkning, da den sker uden for fuglenes ynglesæson (15. marts-15. juli). 

Det nye kabelanlæg krydser Ribe Ådal som en styret underboring på ca. 520 meter og det vurderes at friholde områ-

derne for påvirkning.  

Hvis der sker et blow-out, vurderes den potentielle påvirkning af natur at være mindre da: 
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- der er konstant overvågning af underboringen, så udslippet hurtigt kan stoppes og kun en mindre 
mængde boremudder derfor undslipper 

- der udelukkende anvendes miljøacceptable stoffer  

- boremudderet hurtigt vil sedimentere hvis blowout sker i vandløb 

- der er udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer inddæmning og opsamling af boremudder med det 
samme (se Bilag 1 Projektbeskrivelse).  

 

Blow-out, tiltag som minimerer risikoen for at det sker og de stoffer som boremudderet indeholder, er nærmere be-

skrevet i afsnit 9.5 (Fokusområde 4: Risiko for udslip af boremudder ved styret underboring.  

Syd for Ribe Å nedgraves kabelanlægget ned til ca. 10 meter fra en § 3 beskyttet eng. Engen ligger i et habitatområde 

men er ikke registreret som en habitatnaturtype. Det vurderes at engen bør friholdes for påvirkning som følge af an-

lægsarbejdet, så det undgås f.eks. at lægge jord op eller køre i området med maskiner som efterlader blivende køre-

spor.  

Nedtagning af stålmasterne som står meget tæt på Made Bæk og Ribe Å, kan muligvis påvirke vandløbet som beskrevet 

i afsnit 9.3.3.1. Med de tiltag der er beskrevet i afsnit 9.3.3.1, herunder muligheden for at lade betonfundamentet blive 

i jorden og hvis det graves væk, at sikre mod at vand fra udgravningen ledes til vandløbet, vurderes en evt. påvirkning af 

vandløbet at være ubetydelig.  

11.7.2.1.3 Ribe Syd/Krydsning øst-Vest 

Nedtagning af luftledningen på tværs af tre skove vurderes ikke at påvirke naturværdier i skovene. Nedtagning af luft-

ledningen på tværs af vandløb samt master vurderes ikke at påvirke vandløbene, da masterne alle står mindst 30 meter 

fra vandløbene, medmindre de er rørlagt.  

Etablering af det nye kabelanlæg påvirker ikke mose og vandløb, da disse bliver underboret, hvorved de friholdes for 

påvirkning. En mose, som findes tæt på kabelanlægget, kan blive påvirket, hvis der f.eks. køres eller oplægges jord i mo-

sen. Da mosen har høj naturværdi, er der indført afværgeforanstaltninger, for at sikre at mosen friholdes for anlægsar-

bejder.  

Det nye kabelanlæg krydser Ribe Ådal som en styret underboring på ca. 520 meter og det vurderes at friholde områ-

derne for påvirkning.  

Hvis der sker et blow-out, vurderes den potentielle påvirkning af natur at være mindre da: 

- der er konstant overvågning af underboringen, så udslippet hurtigt kan stoppes og kun en mindre 
mængde boremudder derfor undslipper 

- der udelukkende anvendes miljøacceptable stoffer  

- boremudderet hurtigt vil sedimentere hvis blowout sker i vandløb 

- der er udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer inddæmning og opsamling af boremudder med det 
samme (se Bilag 1 Projektbeskrivelse).  

 

Blow-out, tiltag som minimerer risikoen for at det sker og de stoffer som boremudderet indeholder, er nærmere be-

skrevet i afsnit 9.5 (Fokusområde 4: Risiko for udslip af boremudder ved styret underboring.  
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11.7.2.1.4 Holbæk ved Gejlbjerg 

Nedtagning af tre master som står meget tæt på Holbæk, kan muligvis påvirke vandløbet som beskrevet i afsnit 9.3.3.1. 

Med de tiltag der er beskrevet i afsnit 9.3.3.1, vurderes en evt. påvirkning af vandløbet at være ubetydelig.  

Det nye kabelanlæg krydser Holbæk to steder. Mod nord er vandløbet muligvis rørlagt, men ellers sker passage som en 

styret underboring, på mindre end 50 meter og det vurderes at friholde områderne for påvirkning.  

Hvis der sker et blow-out, vurderes den potentielle påvirkning af vandløbene at være mindre da: 

- der er konstant overvågning af underboringen, så udslippet hurtigt kan stoppes og kun en mindre 
mængde boremudder derfor undslipper 

- der udelukkende anvendes miljøacceptable stoffer  

- boremudderet hurtigt vil sedimentere hvis blowout sker i vandløb 

- der er udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer inddæmning og opsamling af boremudder med det 
samme (se Bilag 1 Projektbeskrivelse).  

 

Blow-out, tiltag som minimerer risikoen for at det sker og de stoffer som boremudderet indeholder, er nærmere be-

skrevet i afsnit 9.5 (Fokusområde 4: Risiko for udslip af boremudder ved styret underboring.  

I den sydlige eng laves en kabelovergang og der nedgraves et kabelanlæg over en strækning på ca. 2 meter, i udkanten 

af engen op mod en vej, og hvor der allerede står en mast. Miljøpåvirkningen som følge af dette vurderes at være ube-

tydelig. Gravning i udkanten af en eng længere mod nord, vurderes at være en mindre påvirkning, da engen har lav na-

turmæssig værdi.  

Et seks år gammelt fund af ynglende hedehøg i en mark, vurderes ikke at betyde af nedtagning af master eller etable-

ring af kabel kan påvirke denne art. Det skyldes at arten er kendt for årligt at skifte redested, og det vurderes derfor 

som mindre sandsynligt, at den yngler i marker i nærheden af anlægsarbejdet. Dansk Ornitologisk Forening overvåger 

og sikrer beskyttelse af Hedehøg i Danmark og artens ynglelokaliteter bliver typisk afmærket så snart de er lokaliseret 

(DOF, 2021).   

11.7.2.1.5 Tidsholm ved Rørkær 

Ingen påvirkning af naturmæssige værdier 

11.7.2.2 Driftsfase 

Projektet betyder, at en luftledning med tilhørende master erstattes af et kabelanlæg. De steder hvor der har stået ma-

ster i naturområder, vil der på sigt kunne udvikle sig natur, så længe der ikke tilføres muldjord. Herunder vil der kunne 

etableres skov hvor luftledningen tidligere har gået igennem fredskov.  

Som beskrevet i afsnit om jordbund (8.4.3.2) kan der forventes at være jordforurening med zink helt tæt på masternes 

fundament. Da den forurenede jord fjernes ved nedtagningen af masterne, vurderes der ikke at ske en påvirkning af 

biodiversitet som følge af zinkforurening efterfølgende.  

Tilstedeværelse af et kabelanlæg i jorden vurderes ikke at medføre påvirkning af naturværdier. Kablet etableres ved 

underboring under fredskov, hvilket betyder at der ikke er restriktioner på hvilke træer der kan vokse over kablet. 

Luftledningen vil fremover ikke være til stede og dermed vil der ikke være kollisionsrisiko for fugle i de berørte områder.    
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11.7.3 Afværgeforanstaltninger 

• Nedtagning af 60 kV masten med tilhørende luftledning, som er placeret i Ribe Ådal, sker udenfor fuglenes 
ynglesæson (1. marts til 31. august) og udelukkende i dagtimerne. Det vil blive afklaret med myndighederne, 
om fundamentet kan efterlades i jorden. 

• Inden igangsættelse af anlægsarbejdet i perioden 1. april-15. august kontaktes DOFs ”Projekt Hedehøg” for at 
afklare, om der er kendte reder for hedehøg i nærheden af anlægsarbejdet, det år hvor arbejdet gennemføres. 
I tilfælde af, DOF kender til konkrete aktive reder inden for 200 meter af arbejdsbæltet, vil anlægsarbejdet 
inden for de 200 meter af eventuelt aktive reder, sættes på pause indtil ynglesæsonen er slut d. 15. august det 
pågældende år. 

• Ved Kørsel i Ribe Ådal vil denne, så vidt muligt, ske i sensommeren eller tidligt efterår, hvor arealet er tørrest 
og der vil blive anvendt køreplader for at undgå at efterlade blivende kørespor.  

• En § 3 eng syd for Ribe Å friholdes for gravearbejde, oplæg af jord eller kørsel med køretøjer som efterlader 
blivende kørespor. Dette kan evt. ske ved længdeflytning af jord, hvorved arbejdsbæltets bredde minimeres.  

• Mosen mellem Trasborg Plantage og jernbanen, som har høj naturværdi, vil blive friholdt for anlægsarbejder, 
som kan påvirke mosens naturtilstand. F.eks. kan det blive nødvendigt at længdeflytte jord i området. 

• Efter gravearbejder i § 3 eng og § 3 mose anvendes den samme type jord til retablering og der tilføres således 
ikke muldjord. 

• Så vidt muligt undgås kørsel i enge, våd hede og moser. Ved kørsel anvendes køreplader, hvis maskinerne kan 
efterlade blivende kørespor. 

• Ved underboring af vandløb vil der være konstant opsyn for at kunne identificere et evt. blow-out tidligt. 
Ligeledes vil der blive udarbejdet en beredskabsplan inden arbejdet gennemføres.  

• Fældning af fredskov og af skov i område 15 sker uden for fuglenes ynglesæson 15. marts til 15. juli.  

• Inden igangsættelse af anlægsarbejdet kontaktes DOFs ”Projekt Hedehøg” for at afklare, om der er kendte 
reder for hedehøg i nærheden af anlægsarbejdet, det år hvor arbejdet gennemføres.   
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11.8 Sammenfatning, biodiversitet 

Miljøemnet biodiversitet omfatter den biologiske mangfoldighed og hvordan gennemførsel af projektet kan påvirke 

denne. Emnet er opdelt i fire fokusområder som er § 3 beskyttede naturområder, skove, fugle og de særligt beskyttede 

Bilag IV-arter. Herudover er påvirkningen af biodiversitet i forbindelse med ledningsomlægninger beskrevet som et fo-

kusområde.  

Anlægget vil krydse 19 enge, 8 moser, 2 heder, 8 søer og 49 vandløb. Langt de fleste af naturområderne krydses af en 

luftledning eller et kabel etableret ved underboring og her vurderes påvirkningen maksimalt at være mindre, bl.a. på 

baggrund af nogle generelle projekttiltag såsom at søge at undgå kørsel og anvende køreplader hvor det er nødvendigt. 

Herudover som følge af foranstaltninger som minimerer risikoen for blow-outs af boremudder til overfladen i forbin-

delse med underboringer.  

Ét sted er en mast placeret i et § 3 beskyttet område, en kultureng langs Arnå. Etablering af masten vurderes at være en 

mindre naturpåvirkning. Nord for Station Endrup krydses et § 3 beskyttet engområde af et kabelanlæg. En del af engen 

udgøres af kultureng med lav naturværdi, mens den anden del af engen udgøres af en natureng med højt naturindhold. 

Området gennemgraves af et kabelanlæg, og her er der indarbejdet afværgeforanstaltninger i form af årstidsbegræns-

ninger og minimering af arbejdsbælte, hvorved miljøpåvirkningen bliver moderat.  

For to moser (mose nord for Sneum Å og mose syd for Ilsted Å) vurderes etablering af luftledning hen over mosen at 

være en moderat påvirkning, som følge af fældning af træer under luftledningen. For de to nævnte moser samt yderli-

gere tre moser er det vurderet relevant at indarbejde afværgeforanstaltninger såsom årstidsbegrænsninger, manuel 

fældning af opvækst og ingen kørsel i områderne. 

Anlægget krydser fem fredskove og herudover en række skovbevoksede arealer. Mange af skovene er driftsskov uden 

større naturmæssige værdier. I de skove som krydses af en luftledning, vil der blive fældet træer i en bredde på op til 68 

meter og fældningen vil ske uden for fuglenes yngleperiode 15. marts til 15. juli. For en enkelt skov vurderes påvirknin-

gen at være moderat, da der sker fældning af enkelte ældre, krogede ege- og bøgetræer. For øvrige skove vurderes mil-

jøpåvirkningen at være fraværende eller mindre. 

12 lokaliteter i nærheden af anlægget vurderes at have særlig værdi for ynglefugle, fordi sjældne eller beskyttede arter 

yngler i området. Projektets passage af disse områder er fastlagt, så det f.eks. undgås at placere master i ådale og be-

skyttede naturområder og så omfanget af træfældning minimeres. Det vurderes at tilstedeværelsen af en luftledning er 

en mindre påvirkning af fuglene. Ved Holsted Å vurderes den mulige påvirkning af isfugl som følge af forstyrrelse i an-

lægsfasen at være en moderat miljøpåvirkning. For alle øvrige områder vurderes forstyrrelsen i anlægsfasen at være 

ubetydelig eller mindre.  

Fire lokaliteter er vurderet til at have særlig betydning for trækkende gæs, svaner eller trane. For alle lokaliteterne vur-

deres en evt. påvirkning i anlægsfasen maksimalt at være mindre, bl.a. på grund af afstanden mellem områderne og 

projektets arbejdspladser. Projektet kan potentielt medføre kollisioner mellem trækfugle og luftledningen. Risikoen for 

dette er minimeret i forbindelse med tilrettelæggelsen af projektet, bl.a. ved et etablere et kabelanlæg på tværs af Ribe 

Å og ved at opsætte fuglemarkeringer på de 1,3 km luftledning nord for den tyske grænse. Herudover er det vurderet 

relevant at afværge kollisioner ved at opsætte fuglemarkeringer nær Kongens Mose, nord og syd for kabelstrækning 

ved Ribe Å, samt nær Lindet Skov.  

De særligt beskyttede Bilag-IV arter kan potentielt blive påvirket som følge af anlægsarbejdet. Spidssnudet frø, løgfrø og 

stor vandsalamander findes i vandhuller i området hvor højspændingsforbindelsen etableres og flere områder er vurde-

ret potentielle for arterne. Endvidere findes der potentielle levesteder for arterne langs de strækninger af 60 kV luftled-

ninger, er kabellægges i forbindelse med nærværende projekt. På 17 lokaliteter findes der potentielle levesteder for én 

eller flere arter af beskyttede padder. I disse områder er der indarbejdet afværgeforanstaltninger i form af 
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årstidsbegrænsninger, retablering af terrænet, opsætning af paddehegn mm for at undgåpåvirkninger af områdernes 

funktionalitet.   

På én lokalitet kabellægges den nye 400 kV højspændingsforbindelse på en strækning umiddelbart vest for en § 3 be-

skyttet hede som udgør et potentielt levested for markfirben. Her er der i projektet indarbejdet afværgeforanstaltnin-

ger i form af restriktioner for kørsel, gravearbejde og jordoplag for at beskytte arten. 

Der er i alt udpeget 29 lokationer, som potentielt kan være egnede som levesteder eller spredningskorridorer for birke-

mus. Der er indarbejdet afværgeforanstaltninger bl.a. i form af årstidsbegrænsninger samt mindre flytninger af funda-

menter for at tilgodese arten. På lokationer hvor der er sammenfald i egnede levesteder for flere arter af padder, mark-

firben og birkemus er der udarbejdet samlede afværgeforanstaltninger, for herved at beskytte alle de arter der måtte 

findes i det pågældende område.   

På 10 lokaliteter er der vurderet at være flagermusegnede træer, der skal tages hensyn til under anlægsarbejdet. For at 

undgå påvirkning af flagermus iværksættes der afværgeforanstaltninger i forhold til afmærkning af træer der må fældes 

og/eller skal bevares samt årstidsrestriktioner. Endvidere anvendes topkapning og veteranisering også som afværgefor-

anstaltninger. Topkaping af træer med hulheder under fire meters højde fungerer som den umiddelbare afværgeforan-

staltning. Da denne metode ikke fjerner eller påvirker de karakteristika på træerne, som anvendes af flagermus, vil de 

kunne bruges i samme omfang som før topkapning. Såfremt der er behov for fældning af træer på arealer med raste-

områder, udføres der veteranisering af træer i de nærliggende områder som en langsigtet afværgeforanstaltning. De 

topkappede træer vil ofte have en kortere levetid end de veteraniserede træer, men begge metoder skaber eller beva-

rer egnet habitat på lang sigt og sikrer derved opretholdelse af  områdernes økologiske funktionalitet. Efterleves disse 

vurderes det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af flagermus.   

En påvirkning af odder og øvrige Bilag IV-arter vurderes at kunne udelukkes.  

Fem eksisterende 60 kV luftledninger skal nedtages og erstattes af et nyt kabelanlæg som følge af etablering af 400 kV 

anlægget. Disse ledningsomlægninger betyder bl.a. at eksisterende master i eller nær § 3 beskyttet natur nedtages. 

Bl.a. nedtages en mast i Ribe Ådal hvilket vil blive gjort uden for fuglenes ynglesæson. Det vurderes at selve nedtagnin-

gen af masterne er en mindre naturpåvirkning, men det anbefales at lade betonfundamenter blive i jorden.  

Det nye kabelanlæg krydser flere § 3 beskyttede naturområder og skove, de fleste steder som en underboring, som fri-

holder områderne for påvirkning, udover risikoen for blow-outs, som vurderes at være mindre. Syd for Ribe Å og ved 

Trasborg sikres det, at gravearbejderne friholder værdifulde naturområder som eng og mose. Naturpåvirkningen som 

følge af nedgravningen af de nye kabelanlæg vurderes at være mindre på baggrund af de indarbejdede afværgeforan-

staltninger.  

 
 

Tabel 11-14: Påvirkning af biodiversitet 

Fokusområde / emne Påvirkning Særlige forhold 

§ 3 beskyttede naturområder   2 Moderat påvirkning af én eng og to moser, hvor der er indar-

bejdet konkrete afværgeforanstaltninger. For øvrige § 3 områ-

der er påvirkningen maksimalt mindre under hensyntagen til 

de generelle afværgeforanstaltninger.  

Skov 2 Moderat påvirkning af én skov, hvor der er indarbejdet kon-

krete afværgeforanstaltninger. For øvrige skove er 
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påvirkningen maksimalt mindre under hensyntagen til de ge-

nerelle afværgeforanstaltninger. 

Fugle 2 Moderat påvirkning af isfugl ved Holsted Å, hvor der er indar-

bejdet konkrete afværgeforanstaltninger. For øvrige fugleloka-

liteter og arter er påvirkningen maksimalt mindre under hen-

syntagen til de generelle afværgeforanstaltninger. 

Bilag IV-arter 3 Mulig påvirkning af spidssnudet frø, stor vandsalamander, løg-

frø sat birkemus hvor der er indarbejdet konkrete afværgefor-

anstaltninger samt samlede afværgeforanstaltninger på lokali-

teter hvor flere arter forventes at være til stede. Konkrete af-

værgeforanstaltninger i form af topkapning i en højde på 4 m, 

der bevarer hulheder mm, og veteranisering af træer i nær-

områderne af de lokaliteter, der vurderes at være flagermus-

egnede. For øvrige arter og lokaliteter vurderes en påvirkning 

at kunne udelukkes. 

Ledningsomlægninger 3 Naturpåvirkningen ved nedtagning af 60 kV luftledninger og 

etablering af et nye kabelanlæg vurderes maksimalt som min-

dre under hensyntagen til de indarbejdede afværgeforanstalt-

ninger.  

   

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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12 Natura 2000 konsekvensvurdering 

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper 

og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Til beskyttelse af særlige na-

turtyper og arter indenfor Natura 2000-områderne er der udpeget habitatområder i henhold til EU's habitatdirektiv (Rå-

dets direktiv nr. 92/43/EØF), der omhandler bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. 

Herudover er der i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979), der omhandler 

beskyttelse af vilde fugle, udpeget særlige fuglebeskyttelsesområder. I henhold til Ramsarkonventionen er der desuden 

udpeget beskyttede vådområder, der har international betydning for vandfugle. 

12.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 2, pkt. 2, samt bilag 7, pkt. 4 i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten på en passende 

måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på den biologiske mangfoldighed 

med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. novem-

ber 2009 om beskyttelse af vilde fugle.   

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund. 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til påvirkning af fugle med 

særlig fokus på internationale fuglebeskyttelsesområder. 

Fugle kan kollidere med luftledningen. Et forhold som kan påvirke bestanden af fugle. 

Fuglearter, som kan blive påvirket direkte eller indirekte, skal lokaliseres.  

Undersøgelsen skal inddrage forskellige arter og områder, hvor der er særlig risiko for kollision med luftlednin-

gen for internationale, regionale og lokale fugletræk. Der skal særlig fokus på de internationale fuglebeskyt-

telsesområder udpeget omkring Vadehavet, Kongeåens udløb, Ribe Holme og (strand) engområderne på vest-

kysten ud mod Vadehavet. 

Data om fuglene kan bl.a. indhentes i videnskabelige rapporter fra DCE vedr. størrelse og udvikling af fuglebe-

stande i Danmark, samt rapport om den landsdækkende rapportering af fugle i forbindelse med det nationale 

program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA). 

Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 

Der er foretaget en fuld Natura 2000-konsekvensvurdering af projektet.  

12.1.1 Valg af fokusområder 

Der er ikke udpeget fokusområder i forhold til temaet Natura 2000. I stedet er der foretaget en vurdering af mulige på-

virkninger, for alle relevante udpegningsgrundlag i de omkringliggende Natura 20000-områder.  
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12.1.2 Mulige påvirkninger på Natura 2000 områder 

De mulige direkte og indirekte afledte påvirkninger af Natura 2000-områderne i projektets anlægsfase, driftsfase og evt. 

nedtagningsfase er kort nævnt nedenfor, som baggrund for de egentlige vurderinger i forhold til de konkrete Natura 

2000-områder. En påvirkning kan både være negativ og positiv. Derfor er det både negative og positive påvirkninger, 

der beskrives.  

I forbindelse med reparationsarbejde og ved fjernelse af højspændingsforbindelsen når den er udtjent, vil påvirknin-

gerne være sammenlignelige eller mindre end påvirkningen fra anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af anlæg-

get. I tilfælde af, at der vurderes at være påvirkninger på Natura 2000 habitater og arter ved anlægsarbejdet, vil det 

blive vurderet om der ligeledes kan forventes påvirkninger ved reparationer og/eller fjernelse af anlægget. Det vil ligele-

des blive vurderet, om der ved reparationer/fjernelse af anlægget vil skulle indføres afværgeforanstaltninger for at 

undgå påvirkninger. Der er kun ét sted i konsekvensvurderingen, hvor det vurderes, at der kan forekomme påvirkninger 

på arter/habitater i Natura 2000-områderne på grund af anlægsarbejdet. Det er ved krydsning af Ribe Å hvor en ar-

bejdsplads mod syd grænser op mod et areal, som er kortlagt som tidvis våd eng (6410) med højt naturtilstandsindeks. I 

afsnit 12.3.1.1.4 er det derfor vurderet om reparation/nedtagning vil kunne påvirke Natura 2000-området negativt.  

Projektet indebærer etablering af en række forskellige typer anlæg, nemlig etablering af 400 kV luftledningsanlæg, ka-

belovergange, kabelovergangsstationer, kabelanlæg anlagt ved åben grav og kabelanlæg anlagt ved underboring. An-

læggene er nærmere beskrevet i Bilag 1 som der henvises til.  

Højspændingsforbindelsen passerer under fire habitatområder og et fuglebeskyttelsesområde som et kabelanlæg an-

lagt ved styret underboring. Højspændingsforbindelsen krydser over fire habitatområder som en luftledning. Der sker 

ikke etablering af master inde i områderne, men en luftledning skal etableres og vil efterfølgende hænge på tværs af 

områderne.  

12.1.2.1 Mulige påvirkninger i anlægsfasen 

Gravearbejder ved arbejdspladser i eller nær Natura 20000-områder kan påvirke naturtyper samt levesteder for arter 

og fugle.  

Menneskelig færdsel, støj fra maskiner og generel forstyrrelse i eller nær Natura 2000-områder kan have betydning for 

fugle og arter på udpegningsgrundlaget, men ikke for naturtyper. De midlertidige arbejdsområder kan udgøre en del af 

fuglearters samlede fourageringsområde eller territorie, og dette vil indgå i flere af vurderingerne for ynglefugle på ud-

pegningsgrundlag.  

Der oprettes midlertidige arbejdsarealer omkring masten (jf. Projektbesktivelsen i Bilag 1). Adgangsveje omfatter såvel 

veje fra offentlig vej til arbejdspladsen, som midlertidige veje imellem arbejdspladserne ved master langs linjen. Indtil 

hver mast skal der etableres en ca. 4 m bred, midlertidig adgangsvej. Vejen belægges med jernplader. Opbevaringsplad-

ser af materiel på 4.000-10.000 m2 placeres typisk ved større landbrugsbygninger eller i et industriområde med tilstræk-

kelig plads og gode tilkørselsforhold.  

Arbejdsområdet omkring hver mast udgør 3.000 m2 (50*60 meter). Mellem opbevaringspladser og arbejdspladser 

transporteres ledninger placeres på de lige strækninger placeres træk- og tromlepladser midt mellem to bæremaster 

for hver 5-6 km langs med linjeføringen. Træk- og tromlepladserne har en standardstørrelse på cirka 60 m* 90 m (5.400 

m2). Den midlertidige arbejdsplads har en varighed på ca. 16 uger, hvorefter den fjernes og flyttes videre til en ny sek-

tion af master. Placering af træk- og tromlepladser og afstande til master justeres efter de lokale forhold og beskyttel-

seshensyn.  
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På hver træk- og tromleplads etableres lamper eller projektører med tændt lys udenfor arbejdstid. Lamper og projektø-

rer orienteres eller skærmes, så de ikke blænder nærliggende boliger. For at undgå tyveri af materiel på opbevarings-

pladserne vil der være bevægelsessensorer ved alarmanlæg, der tænder lyset udenfor arbejdstid.  

Påvirkninger inde i Natura 2000-områder fra anlægsaktiviteter kan desuden ske i forbindelse med etablering af kabelan-

læg anlagt ved styret underboring under Natura 2000-områderne. Det kan fx være fra recirkulering af boremudder og 

risiko for blow out (udslip af boremudder), som kan medføre påvirkning af levesteder for arter og fugle og for naturty-

per.  

Evt. pumpning af vand ud på terræn til nedsivning i et Natura 2000-område. Som beskrevet i afsnit 9.2.3.1 sikres det, at 

dette ikke medfører risiko for afstrømning til overfladevandområder. 

Flere af fuglearterne på udpegningsgrundlaget har deres levesteder i en afstand fra projektområdet, som er så stor at 

det vurderes, at arterne ikke kan påvirkes af hverken støj og forstyrrelser. Generelt er det vurderet at støj og forstyrrel-

ser i forbindelse med anlægsarbejdet ikke vil kunne påvirke fuglearter hvis støjen er under 60 dB eller forstyrrelser hvis 

afstanden er større end 400 m.  

I forhold til levesteder skal man imidlertid være opmærksom på at nogle af arterne i visse tidsrum vil kunne opholde sig 

uden for levestederne i fuglebeskyttelsesområderne, f.eks. i forbindelse med fødesøgning. 

12.1.2.2 Mulige påvirkninger i driftsfasen 

I driftsfasen vil tilstedeværelse af et underboret kabelanlæg under habitatområder og fuglebeskyttelsesområder ikke 

påvirke hverken arter eller naturtyper. Kablerne er placeret i et foringsrør omgivet af bentonit og vil derfor ikke med-

føre en drænende effekt på naturtyper. Drænende effekter beskrives derfor ikke. For arter er en påvirkning af fisks ori-

entering i vandløb som følge af magnetfelter beskrevet i afsnit 12.1.2.2.1 og vurderes at kunne udelukkes.  

Tilstedeværelse af en luftledning på tværs af habitatområder vil ikke kunne påvirke naturtyper.  

Tilstedeværelsen af 400 kV luftledninger udenfor Natura 2000-områder kan have betydning for fugle og andre arter på 

udpegningsgrundlagene, hvis de bevæger sig udenfor de områder, som er udpeget for at beskytte dem. For fugle er 

dette uddybet i afsnittet nedenfor.  

12.1.2.2.1 Magnetfelt som miljøpåvirkning af arter 

Der har været fremsat teorier om, at magnetfelter kan påvirke orienteringssansen hos fisk. Særligt har bekymringen 

rettet sig mod trækkende (anadrome) fisk i vandløb, såsom laks, snæbel og hav- og flodlampret. Laksefisk er fritsvøm-

mende (pelagiske) og anvender deres geomagnetiske sans for at orientere sig i det marine miljø. Derudover ved man, at 

laksefisk benytter sig af lugte- og synssansen og særligt når de befinder sig i vandløb. Disse sanser kan kompensere for 

en evt. forstyrrelse i det geomagnetiske signal (Normandeau, 2011). Elkablerne, der er boret under vandløb i dette pro-

jekt, transporterer vekselstrøm og skaber et vekselstrømsmagnetfelt (AC-felt) i vandet. Et magnetfelt fra et veksel-

strømskabel har ikke en geografisk orientering og menes ikke at påvirke den geomagnetiske sans. Med udgangspunkt i, 

at dette er et vekselstrømsanlæg, og fordi laksefisk primært bruger syns- og lugtesans til navigation under vandring, 

vurderes projektet ikke at medføre nogen påvirkning på fisks vandring i vandløb. 

Flagermus vurderes med deres manøvredygtige flugt ikke at være udsat for kollisioner, da de anvender ekkolokation og 

ikke synet til at orientere sig (Kipeto Energy Limited, 2013). Et studie udført for det irske eltransmissionsselskab (Eirgrid, 

2015) kunne ikke påvise, at flagermus’ anvendelse af landskabet er påvirket af tilstedeværelsen af luftledningsanlæg. 

Det samme vurderes at være tilfældet for flyvende insekter, som f.eks. grøn kølleguldsmed. Øvrige Bilag II-arter som 
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f.eks. odder og stor vandsalamander, som bevæger sig langs jorden, vurderes ikke at kunne blive påvirket, da det er me-

get små arealer som masterne optager. 

12.1.2.2.2 Luftledninger som miljøpåvirkning af fugle 

Tilstedeværelsen af luftledninger og master kan potentielt påvirke fugle på følgende måder (D. Haas, 2005):  

- Kollision med ledningerne, med død eller alvorlige kvæstelser til følge 

- Kortslutningsdrab, hvor en fugl forårsager kortslutning ved samtidig at berøre to ledninger eller en jord-

ledning og en ledning  

- Hvor tilstedeværelsen af ledningerne afholder fuglene fra at benytte en given flyvekorridor eller udnytte 

et givent område 

 

Kollision med luftledninger forårsager drab af millioner af fugle på verdensplan og kan for nogle arter betyde en høj 

(øget) mortalitet (European Commission, 2018). Denne potentielle påvirkning er derfor nærmere beskrevet i et separat 

afsnit nedenfor. 

Kortslutningsdrab kan forekomme, hvis en fugl sidder på ledningen og berører en anden ledning samtidig. Dette sker 

især ved lavere spændingsniveauer (10-60 kV) hvor afstanden mellem ledninger er lille og især for arter som storke, 

spurve, ugler og falke, som placerer rede, hviler eller jager, fra en placering på ledningerne (European Commission, 

2018). På et 400 kV luftledningsanlæg, er afstanden mellem ledningerne 3,6 meter og mellem jordtråden og ledninger 

3,1 meter og dermed så stor, at de hvilende fugle i praksis ikke vil kunne røre to ledninger samtidig. Denne påvirkning 

beskrives derfor ikke yderligere.  

Tilstedeværelse af master og luftledninger kan påvirke fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområder og 

Ramsarområder ved, helt eller delvist, at afholde dem fra at benytte ellers egnede raste- eller fourageringsområder.  

Utryghed i forbindelse med elledninger og master, hænger primært sammen med, at de egentlige åbentlandsfugle (fx 

vibe og andre vadefugle, samt småfugle som fx sanglærke og bynkefugl) ikke gerne opholder sig eller yngler tæt på ma-

ster eller store træer, da rovfugle eller krager fra masterne kan kigge ned til reder og unger. Der er således mange iagt-

tagelser af, at åbenlandsfugle ikke yngler tæt på levende hegn, men kun hvor de har et vist udsyn mod mulige fjender, 

når de står på jorden. (se Bilag 3C, Ynglefugle). Også rastende gæs har en tendens til at undgå områder med høje struk-

turer som f.eks. vindmøller (Larsen, 2000), og det er sandsynligt, at det samme gør sig gældende med elmaster. 

Det er dog også velkendt, at f.eks. kragefugle og stære i vid udstrækning anvender master og elledninger som udsigts-

poster samt til hvil og overnatning. Storke, rovfugle og hejrer kan også bygge rede og yngle på master eller lignende 

høje strukturer (Lovich, 2011), (Hernandez, 2014) (Tofft, 2016). 

I forbindelse med dette projekt er arter som natravn, hedelærke, rødrygget tornskade og isfugl fundet tæt ved en eksi-

sterende 150 kV mastelinje. De fleste ”generalist-arter” samt arter tilknyttet skov og halvåbent landskab opfatter for-

mentligt masterne som en slags træer. Derved har masterne ikke en betydende negativ effekt på de fleste fuglearter (se 

Bilag 3C Ynglefugle). 

Projektet etableres ikke i åbne kystområder. Projektet krydser et fuglebeskyttelsesområde som også er udpeget som 

Ramsarområde (Ribe Østerå) som et kabelanlæg etableret ved styret underboring. Der er ikke placeres master i eller 

luftledninger hen over kystområder, fuglebeskyttelsesområder eller Ramsarområder.  
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12.1.2.2.3 Fugles kollision med luftledninger 

Det er et faktum at fugle kan kollidere med luftledninger. For at kunne redegøre nærmere for den konkrete risiko i for-

bindelse med dette projekts etablering, er der i dette afsnit beskrevet nogle af de faktorer, der har betydning for, hvor 

stor risikoen er, herunder: 

Anlæggets fysiske udformning. 

Vejrforhold; 

Artsspecifikke forskelle. 

12.1.2.2.3.1 Den fysiske udformning af luftledningsforbindelsen 

Mastedesign og ledningskonfiguration er af stor betydning i forhold til risikoen for, at fugle kolliderer med et luftled-

ningsanlæg (Haas, D. et al., 2005). For det konkrete projekt bidrager design og ophæng af ledningerne i masterne til at 

forebygge kollisioner af fugle med luftledninger. Dette er uddybet nærmere i dette afsnit, sammen med en gennem-

gang af den eksisterende viden på området.     

Ledninger i én etage udgør en mindre kollisionsrisiko, end hvor ledninger er ophængt i flere etager (D. Haas, 2005). 

Dette illustreres af en dansk undersøgelse, hvor der på en ledningsstrækning på Harboøre Tange med 12 ledere i 8 for-

skellige højder blev fundet tre gange så mange kollisionsdræbte fugle pr. km end på en strækning på Rømødæmningen 

med tre ledere ophængt i samme højde. Dette på trods af en større tæthed af fugle på sidstnævnte lokalitet (Andersen-

Harild & Bloch, 1973). At placere ledningerne i et plan er en af de afværgeforanstaltninger som Europa Kommissionen 

anbefaler, ved etablering af luftledningsanlæg (European Commission, 2018). I dette projekt er valgt et mastedesign, 

hvor alle ledere hænger i samme højde (se Figur 12-1), hvilket bidrager til at forebygge kollisioner af fugle med luftled-

ningerne. 

 

 

Figur 12-1 Den fysiske udformning af den nye 400 kV luftledning. Det ses at der sidder en jordtråd øverst og at 

ledningerne længere nede alle hænger i samme højde og er samlet i bundter af tre (triplex), som er 

mere synlige end jordtråden. 
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Ledningens synlighed har betydning, da synssansen er vigtig for fugle. I Danmarks findes luftledninger som simplex, du-

plex og triplex. Ved simplex består hver ledning af en enkelt ledning, ved duplex af to og ved triplex af tre. Synligheden 

er størst ved anvendelse af triplex som giver særligt de dagaktive fugle bedre forudsætninger for at opdage og undvige 

ledningerne. Adskillere som er placeret mellem ledningerne bidrager yderligere til synligheden. For det konkrete projekt 

anvendes et triplex ophæng af ledere med adskillere, hvilket bidrager til at forebygge kollisioner af fugle med luftlednin-

gerne.  

Flere studier peger på, at den tynde, og mindre synlige, jordtråd som sidder øverst, tegner sig for ca. halvdelen af alle 

kollisioner, og det ses ikke sjældent at fugle undviger ledningerne ved at øge flyvehøjden, hvorved de kolliderer med 

jordtråden. En sammenstilling af undersøgelser af forskellige typer fuglemarkører viste, at de reducerede kollisionsrisi-

koen mellem 28 og 100 %  (Lislevand, 2004). For grågås og bramgås blev der påvist statistisk signifikante reduktioner i 

kollisionsraterne på hhv. 89 og 82 % i et Natura 2000 område ved Elben (Jödicke K., 2018). Som afværgeforanstaltninger 

mod kollisioner mellem fugle og højspændingsledninger anbefaler EU Kommissionen (European Commission, 2018): 

At antallet af kollisionsniveauer reduceres dvs. antallet af vertikale niveauer kablerne sidder i.  

At undgå anvendelse af jordtråd, hvor det er muligt 

At installere tydelige synlige markører med stor høj kontrast (fx sort/hvid) og/eller bevægelige markører/re-

flektorer i strømførende kabler og jordtråd.  

 

I det projekterede luftledningsanlæg er elkablerne monteret i ét niveau som EU Kommissionen anbefaler (se Figur 

12-1). I Danmark etablerer man ikke luftledninger uden jordtråd af hensyn til forsyningssikkerheden, idet fravær af jord-

tråd gør luftledningen mere udsat for lynnedslag. Derfor kan denne konstruktionsændring ikke benyttes som afværge-

foranstaltning.  

Det vil derimod være muligt at benytte markører i områder med høj risiko for kollision mellem fugle og luftledninger. 

Markører/skræmmere monteres på jordtråden som det ses på Figur 12-2 og Figur 12-4, hvor der hhv. er to og én jord-

tråde.  

I et notat udarbejdet af Energinet (2022) er det begrundet at der skal anvendes markører på den danske del af luftled-

ningsanlægget, ligesom det er praksis i Tyskland. Ligeledes anvender det tyske selskab TenneT, hvis projekt møder det 

danske projekterede anlæg ved grænsen, også markører som afværgeforanstaltninger. I ESPOO notatet er der vurderet 

at være kollissionsrisiko for flere fuglearter på udpegningsgrundlag i tyske Natura 2000 området. Denne risiko vurderes 

at blive stærkt reduceret ved anvendelse af markører på jordledningen, og fordi ledningerne samles i triplex konfigura-

tion, der gør ledningerne meget synlige. Endelig kan højden, som ledningerne hænger i, have betydning. Hvis lednin-

gerne hænger i den foretrukne flyvehøjde for de fugle der passerer, vil risikoen for kollisioner alt andet lige være højere, 

end hvis fuglene generelt flyver højere eller lavere.   

Anvendelse af markører som kan reducere antallet af fuglekollisioner er kun anvendt ét sted i Danmark, ved Dybsø (se 

Figur 12-4 og (Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm, 2019). Ved Dybsø har Energinet anvendt en reflekterende mar-

kør, som blev valgt i samarbejde med DOF. Der foreligger ikke resultater fra overvågning af disse markører, som kan 

danne grundlag for en vurdering af deres effektivitet.  

Markører er anvendt i udlandet, herunder f.eks. i Tyskland. I Tyskland har man gennemført en undersøgelse i et område 

som er meget udsat for fuglekollisioner (se Figur 12-3 og (Jödicke K., 2018)) som tyder på, at de såkaldte RIBE-markører 

(se Figur 12-2 og Figur 12-3) kan reducere antallet af kollisioner markant, f.eks. med 79-91 % for gæs og ænder.  

De tyske myndigheder (BfN) har i samarbejde med forskellige rådgivere udarbejdet en fagkonvention som konkluderer, 

at fuglemarkører er det førende og mest effektive tiltag som kan reducere fugles kollisionsrisiko med luftledninger (M. 
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Liesenjohann, 2019). BfN konkluderer at fuglemarkørerne har stor effekt og særligt for svaner, gæs og ænder. For knop-

svane er reduktion i antallet af kollisioner på 90 % og for gruppen af svaner (sangsvane, pibesvane og knopsvane) kon-

kluderes reduktionen i antallet af kollisioner at være på over 80 %. 

RIBE-markørerne er 30x50 cm med bevægelige kunststoflameller. De giver en kontrasteffekt som bevirker, at de er me-

get synlige for fugle, under mange forskellige lysforhold.  

 

 

Figur 12-2 Eksempel på fuglemarkører som er opsat på jordtrådene af et 150 kV luftledningsanlæg i Holland 

(Bureau Waardenburg, 2011). 

 

 

Figur 12-3 Eksempel på RIBE-markører som anvendes i Tyskland, hvor de opsættes på jordtrådene for hver 20-

40 meter. 
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Figur 12-4 Markører som er anvendt ved Dybsø på Sjælland. Her er de opsat på både jordtråd og ledninger. 

12.1.2.2.3.2 Sigtbarhed, vejrforhold 

Idet fugle i høj grad bruger synet, er det sandsynligt at vejrforhold kan have betydning for antallet af kollisioner. 

Ved tåge og lav sigtbarhed, vil risikoen for kollision være større. Dette illustreres bl.a. af de mange kollisioner der var 

ved Dybsø på Sydsjælland i januar og februar 2017, hvor en lang periode med tåge sandsynligvis var en kraftigt medvir-

kende faktor til, at der blev observeret flere hundrede knopsvaner som kolliderede med en 150 kV luftledning, hvor led-

ningerne hænger i 3 etager og med simplex-konfiguration og som står få hundrede meter fra fjorden, hvor svanerne 

raster (Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm, 2019). 

Ligeledes kan nattrækkende arter have en større risiko for kollision, da de har sværere ved at se ledningerne. Et studie 

har undersøgt nattrækkende arters kollision med bygninger og her viser det sig, at arter der udsender højfrekvente lyde 

under trækket, har større risiko for at kollidere med bygninger (særligt amerikanske spurve, amerikanske sangere og 

drosselfugle). Forskerne foreslår, at det er fordi fuglene tiltrækkes af lyset og ”kalder” på deres artsfæller. Belysning ved 

faste strukturer kan således have betydning for antallet af kollisioner (Science Alert, 2019) (Winger, 2019). Der er ingen 

belysning omkring master og luftledning som evt. ville kunne tiltrække fugle.  

12.1.2.2.3.3 Hvilke arter er mest udsatte 

Der er forskel på, hvor udsatte forskellige arter af fugle er, for at kollidere med luftledninger. Risikoen for kollision hæn-

ger sammen med arternes størrelse, manøvreevne samt bevægelses- og aktivitetsmønster. Empiriske data tyder på, at 

det især er arter som er tunge i forhold til deres vingeareal (high wing loading), og hvis vinger er forholdsmæssigt lange 

og smalle (high aspect), som kolliderer med luftledninger (European Commission, 2018). Det er tunge arter med dårlige 

manøvreevner. Dette er f.eks. arter som gæs og svaner, som er vurderet at være særligt udsatte for kollisioner og der-

for har været genstand for detaljerede feltundersøgelser i dette projekt (afrapporteret i Bilag 3B Trækfugle).  

Forskellige studier har forsøgt at opgøre, hvilke grupper af fugle som er mest udsatte for kollisioner med luftledninger. 

Den internationale fugleorganisation Birdlife kvantificerede i 2013 (European Commission, 2018) forskellige artsgrup-

pers risiko på en skala fra 0-III, hvor III betyder at kollisioner er en væsentlig dødsårsag som kan udgøre en trussel for 

arten. Artsgrupper klassificeret som III er bl.a. traner, trapper og storke, mens II-III bl.a. er pelikaner, havørn, rød glente, 

hønsefugle (agerhøne, rype og vagtel) og vadefugle (brokfugle og sneppefugle). 
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Artsgrupper, som klassificeres som II (regionalt eller lokalt højt antal af kollisioner, men uden betydning for bestan-

dene), er bl.a. lommer, lappedykkere, hejrer, gæs, svaner, ænder, måger, duer og ugler. 

Udpegningen af traner stemmer overens med traner som en særlig fokusart for de udførte feltobservationer (Bilag 3B 

Trækfugle). Trapper og pelikaner er ikke relevante for Danmark, mens de danske hønsefugle ikke er udpegningsgrund-

lag for fuglebeskyttelsesområder. Det er fravalgt at undersøge vadefugle da det er vurderet, at vadefugle (som især 

trækker om natten), hovedsageligt trækker i en højde af over 50 meter, og derfor ikke vil være udsatte for kollisioner 

under trækket (se Bilag 3B Trækfugle). Radarundersøgelser har således vist, at størstedelen af vadefuglene trækker i 

500 – 4.000 meters højde ad ruter, som ikke påvirkes væsentligt af landskabstræk (Van De Kam, Ens, Piers, & Zwarts, 

2004). Især når vadefuglene møder ugunstige vejrforhold, går de dog ned i lavere højde og følger ledelinjer såsom ky-

sterne. Det er primært under disse ugunstige vejrforhold, at trækkende vadefugle ved den jyske vestkyst registreres i 

store antal ved f.eks. Blåvand Fuglestation (Meltofte, H.; Rabøl, J., 1977; Meltofte, 1993). Da det årlige træk overve-

jende følger en nord-sydgående rute, dvs. parallelt med højspændingsanlægget, vil kollisionsrisikoen for trækkende va-

defugle dog også i sådanne situationer være meget begrænset. Det er fravalgt at undersøge vadefugle da det er vurde-

ret, at vadefugle (som især trækker om natten), hovedsageligt trækker i en højde af over 50 meter, og derfor ikke vil 

være udsatte for kollisioner under trækket (se Bilag 3B Trækfugle). Radarundersøgelser har således vist, at størstedelen 

af vadefuglene trækker i 500 – 4.000 meters højde ad ruter, som ikke påvirkes væsentligt af landskabstræk (Van De 

Kam, Ens, Piers, & Zwarts, 2004). Især når vadefuglene møder ugunstige vejrforhold, går de dog ned i lavere højde og 

følger ledelinjer såsom kysterne. Det er primært under disse ugunstige vejrforhold, at trækkende vadefugle ved den 

jyske vestkyst registreres i store antal ved f.eks. Blåvand Fuglestation (Meltofte, H.; Rabøl, J., 1977) (Meltofte, 1993). Da 

det årlige træk overvejende følger en nord-sydgående rute, dvs. parallelt med højspændingsanlægget, vil kollisionsrisi-

koen for trækkende vadefugle dog også i sådanne situationer være meget begrænset.  

Hverken feltundersøgelserne eller en søgning på DOF-basen (DOFbasen, 2020) har dog givet kendskab til naturområder 

med større ansamlinger af vadefugle på udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder nær højspændingsanlægget. 

Derfor vurderes omfanget af kollisioner ikke at være så stort, at det kan have betydning for bestandene af vadefugle. 

F51 Ribe Holme og engene med Kongeåens udløb krydses af projektet, men da der udføres underboring af kablet, vil 

der ikke være risiko for at lokale vadefugle på udpegningsgrundlag kolliderer med projektet. Der er ikke øvrige fuglebe-

skyttelsesområder med vadefugle på udpegningsgrundlaget inden for en afstand på 3 km fra højspændingsanlægget.  

For det konkrete projekt har Energinet valgt en lav, bred mastetype med ledninger i et niveau og triplex-konfiguration, 

hvilket bidrager til at forebygge kollisioner for fugle. Den lave højde på 36,4 meter betyder også, at kollisioner for arter 

på længere træk (som flyver i højder på over 50 meter) forebygges. Der er gennemført feltundersøgelser af traner i pro-

jektområdet, dog uden at konstatere forekomst nogen steder. 

En stor tysk undersøgelse af fuglekollisioner med en luftledning på tværs af Elben i Schleswig Holstein (Jödicke K., 2018) 

konfirmerede ifølge forfatterne, at rovfugle kun har en lav eller meget lav risiko for at kollidere med luftledninger.  

Herudover indikerede de mange observationer i studiet en meget lav kollisionshyppighed for lokalkendte fugle, herun-

der lokale ynglefugle. Dette understøttes af et tidligere studie som konkluderer, at langt størstedelen af ynglefugle op-

når et vist lokalkendskab til deres yngleområde, der i høj grad gør dem i stand til at tilpasse deres bevægelsesmønster til 

kendte forhindringer i deres habitat, herunder også elmaster og luftledninger (Haas, D. et al., 2005).  .   

Andre tidligere undersøgelser har konkluderet at rovfugle er udsatte for kollisioner (BirdLife International, 2017) 

(Martin & Shaw, 2010). Undersøgelser i Spanien og Italien peger dog på, at rovfuglene i højere grad er udsat for at få 

stød end for at kollidere (BirdLife International, 2017). Ved 400 kV anlæg er der på grund af den store afstand mellem 

lederne som beskrevet i afsnit 12.1.2.2.2 dog ikke risiko for at fuglene får stød. 
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De fleste mindre og mellemstore fuglearter som er tilknyttet skov og halvåbent landskab, lever efter alt at dømme fint 

sammen med elmaster og bruger dem ofte som sidde- og udkigsposter eller bygger redder på/i dem. Generelt findes 

der således en række eksempler på at en lang række fuglearter trives fint sammen med elmaster og med stor sandsyn-

lighed opfatter masterne som en slags træer og således ikke påvirkes negativt af deres tilstedeværelse. Selv store arter 

med lav manøvreringsevne, som fx traner, er observeret yngle i relativ nærhed af elmaster (se Bilag 3C Ynglefugle).  

Det tyske studie (Jödicke K., et al., 2018) viste også, at lokal geografi betyder meget for kollisionsrisiko samt, at der er 

stor artsvariation i forhold til kollisionsrisiko. Kollisionsfrekvens kunne opgøres for nogle af de arter som oftest passe-

rede luftledningen. Den varierede mellem 0,004 % og 0,038 % for arter som skarv, grågås, bramgås, blisgås, ringdue og 

vibe. En art som knopsvane havde en kollisionsrisiko i størrelsesordenen 0,248 %. Det blev vurderet at være relativt lave 

værdier, når der er tale om et område med store rasteforekomster, stor forstyrrelse med deraf følgende opflyvninger af 

fuglene og en luftledning som er placeret på tværs af området, således at den vurderes at medføre en relativt høj risiko 

for kollisioner. Tidligere studier har angivet kollisionsrisikoer for fugle som trane på 0,004-0,009 % i fødesøgningsområ-

der domineret af landbrug, og et mere end 40 år gammelt studie har beregnet kollisionsrater for ænder til 0,05-0,07 % 

(Jödicke K., et al., 2018). En nyere dansk undersøgelse har vist, at traner er meget manøvredygtige, idet de kun yderst 

sjældent kolliderer med vindmøller (Drachmann J, 2020). 

I Danmark er der kun få systematiske observationer af fuglekollisioner med luftledninger. Et område, som er blevet ob-

serveret, efter at der blev konstateret mange døde knopsvaner i januar og februar 2017, er ved Dybsø Fjord på Sydsjæl-

land. Her har lokale frivillige fra Dansk Ornitologisk Forening lavet optællinger af svaner som krydser luftledningerne når 

de flyver fra deres rasteområde på fjorden ind til marker hvor de søger føde (Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm, 

2019).  

Undersøgelsen viste bl.a., at sangsvane i langt mindre grad kolliderer med ledningerne end knopsvaner, og at størstede-

len af de døde svaner som blev fundet i vinteren 2017, var knopsvaner. Ud fra optællingerne i 2017 anslås det, at ca. 1 

ud af 50 knopsvaner som krydsede ledningerne, faktisk ramte dem, mens tallet var 1 ud af 3000 for sangsvaner. Optæl-

ling af svaner som krydser luftledningerne ved Dybsø er også blevet lavet i 2018 og 2019, men her har antallet af kryd-

sende svaner været lavt og der er ikke blevet observeret kollisioner.  

I undersøgelsen ved Dybsø er der også set gæs som krydsede luftledningen, men her er konklusionen, at gæssene virker 

adrætte med gode evner til at se ledningerne og til at stige til en passende højde, inden de passerer ledningerne. 

12.1.3 Afgrænsning af relevante Natura 2000-områder 

Afstand til projektet er en faktor i forhold til at screene for områder, som skal indgå i konsekvensvurderingen. Da ikke 

mindst mange fuglearter er særdeles mobile, er afstanden i sig selv er ikke tilstrækkeligt grundlag til at afvise en påvirk-

ning, uden at dette begrundes yderligere.   

Områder, der ligger nedstrøms vandløb, som potentiel kan påvirkes f.eks. af boremudder, vil ligeledes kunne blive udsat 

for en potentiel påvirkning evt. i stor afstand. Ligeledes kan nogle fuglearter flyve langt i forbindelse med fødesøgning, 

og de vil derfor også kunne påvirkes, selvom projektområdet ligger flere km fra yngleområdet. Dette indgår i vurderin-

gen af, hvilke områder, der er relevante at medtage i vurderingen.  

Det første skridt er derfor at se på lokalisering af Natura 2000-områderne set i sammenhæng med de forventede på-

virkninger som følge af projektet. 
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12.1.3.1 Natura 2000-områder, som krydses af anlægget 

Tre Natura 2000-områder krydses af projektet. To er kun habitatområder (N90 og N91), mens et består af både habitat- 

og fuglebeskyttelsesområder (N89), se Figur 12-5 for geografisk lokalisering af habitatområder og Figur 12-6 for lokali-

sering af fuglebeskyttelsesområder. Følgende områder krydses: 

Natura 2000-område nr. 90 Sneum Å og Holsted Å, der består af habitatområde H79 af samme navn. Krydses 

to steder med luftledninger, både Sneum Å og Holsted Å.  

Natura 2000-område nr. 91 Kongeå som består af habitatområde H80 af samme navn. Krydses et sted med 

kabelanlæg anlagt ved styret underboring 

Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å, Brede Å, Vidå med tilløb, 

Rudbøl Sø og Magisterkogen krydses følgende steder: 

 

habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. Krydses to steder med kabelan-

læg anlagt ved styret underboring, både Tved Å og Ribe Å. 

habitatområde H86 Brede Å. Krydses et sted med kabelanlæg anlagt ved styret underboring 

habitatområde H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen. Krydses tre steder, Arnå med luftledning, 

Grønå med kabelanlæg anlagt ved styret underboring og Sønderå med luftledning.  

fuglebeskyttelsesområde F51 Ribe Holme og engene med Kongeåens udløb. Krydses et sted med kabelanlæg 

anlagt ved styret underboring. 
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Figur 12-5 Habitatområder i nærheden af højspændingsanlægget, som er behandlet i konsekvensvurderingen.  

De enkelte habitatområders navne og ”tilhørsforhold” til Natura 2000-områderne fremgår af Tabel 

12-2. 
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Figur 12-6 Fuglebeskyttelsesområder i nærheden af højspændingsanlægget, som er behandlet i konsekvensvur-

deringen. De enkelte fuglebeskyttelsesområders navne og ”tilhørsforhold” til Natura 2000-områderne 

fremgår af Tabel 12-2. 
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12.1.3.2 Indirekte påvirkning af fuglebeskyttelsesområder 

En påvirkning af fuglebeskyttelsesområder kan ske, som følge af risikoen for kollision mellem fugle på udpegningsgrund-

laget af Natura 2000-områder og luftledningsanlægget. Det vil især være trækfugle med lav manøvredygtighed som er 

udsat for denne risiko. Der henvises til afsnit 12.1.2.2.3 for en uddybning af dette forhold og deraf følgende fokusering 

på arter af svaner og gæs. Desuden adresseres ynglefuglen trane. 

 Som det fremgår af Figur 12-6, ligger der især fuglebeskyttelsesområder vest for projektet, mens fire områder ligger 

øst for projektet. 

Øst for højspændingsforbindelsen (fra nord mod syd) ligger følgende fuglebeskyttelsesområder: 

F121 Stensbæk Plantage og Heder (sydøst for Ribe, minimum ca. 6,5 km fra projektet) 

F66 Lindet Skov, Hønning Mose og Plantage samt Lovdrup Skov (Øst for Skærbæk, minimum ca. 1,5 km fra pro-

jektet) 

F61 Kongens Mose og Draved Skov (syd for Løgumkloster, minimum ca. 500 m fra projektet) 

F63 Sønder Ådal (ved den tyske grænse, minimum ca. 2,7 km fra projektet) 

 

Vest for højspændingsforbindelsen (fra nord mod syd) 

F49 Engarealer ved Ho Bugt, ca. 15 km fra projektet. 

F55 Skallingen og Langli, ca. 20 km fra projektet. 

F57 Vadehavet, langs det meste af strækningen, minimum ca. 6 km fra projektet. 

F53 Fanø, ca. 15 km fra projektet. 

F51 Ribe Holme og engene med Kongeåens udløb, krydses af projektet. 

F52 Mandø, ca. 15 km fra projektet. 

F67 Ballum og Husum enge og Kamper Strandenge, ca. 6 km fra projektet. 

F65 Rømø, ca. 15 km fra projektet. 

F69 Kogsbøl og Skast Mose, ca. 6 km fra projektet. 

F122 Sølsted Mose, ca. 2 km fra projektet. 

F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, ca. 3 km fra projektet. 

 

12.1.3.2.1 Yngle- og trækfugle på nationalt- og europæisk plan 

Den faktiske betydning af anlæggets påvirkning af fuglebestandene afhænger af størrelsen af de enkelte arters lokale, 

nationale og internationale bestande. 

I dette afsnit gennemgås den seneste status for udpegningsarter på nationalt- og europæisk plan. Bestandsestimater er 

indhentet fra den danske NOVANA overvågning foretaget af DCE og sammenfattet i Holm et al. (2021). Andre data er 

indhentet fra publikationen ’Systematisk oversigt over Danmarks fugle 1800-2019’ af Christensen et al. 2022. Bestands-

estimater fra Europa eller den del af den biogeografiske bestand, en art eller race er en del af, er citeret i Christensen et 

al. 2022. Beskrivelser om arternes forekomst og levested i Danmark og Natura 2000-områderne er fra Basisanalyserne, 

Natura 2000 planerne, Holm et al. 2021 og Christensen et al. 2022 (og litteratur citeret heri). Ligeledes er arternes dan-

ske rødlistestatus listet i tabellen (Moeslund et al., 2019).  
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Tabel 12-1 Den danske yngle- og trækbestand for relevante udpegningsarter i de behandlede Natura 2000-områder 

(Holm, et al., 2021; Pihl og Fredshavn, 2015), arternes rødlistestatus i Danmark (Moeslund et al., 

2019), samt arternes europæiske population (litteratur citeret i (Christensen, et al., 2022)).  Beskrivel-

ser om arternes forekomst i Danmark og Natura 2000-områderne er fra Basisanalyserne, Natura 

2000 planerne, Holm et al. 2021 og Christensen et al. 2022. 

Art Bestandsestimat (nationalt og europæisk plan) 

Blåhals (Ynglefugl) Blåhals dukkede op som dansk ynglefugl i 1992 og har siden været i fremgang. I 2019 blev 

den danske bestand af blåhals vurderet til 760 ynglepar og i fremgang, og der vurderes ikke 

at være trusler mod arten, da den har ret beskedne krav til levestedet. Ynglebestanden for 

sydlig blåhals (Luscinia svecica cyanecula) i Nordvesteuropa er estimere til 26.000-38.500 

par med de største bestande i Tyskland og Holland. I de andre Skandinaviske lande yngler 

racen nordlig blåhals, som i Danmark kun forekommer som en sjælden trækgæst. 

Engsnarre (Ynglefugl) Engsnarre er i Danmark rødlistet som sårbar med en bestand på 84 ynglepar, hvoraf bestan-

den har været stabil i 2004-2019. Ifølge ynglefugleatlas er bestanden på 139-320 par med 

de tætteste bestande i Sønderjylland, Himmerland, Vendsyssel og Vest- og Sydvestsjælland 

samt Bornholm, men mangler i midt- og Vestjyland. Den europæiske bestand er vurderet til 

1,3-2 mio. par. I Skandinavien er engnarre i fremgang i Sverige (1.900 par) og stabil i Norge 

(50-125 par). 

Hedehøg (Ynglefugl) Hedehøg er rødlistet som truet og er en sjælden ynglefugl, som har næsten hele sin lands-

bestand i Sønderjylland samt Vestjylland syd for Varde Å. Tilknyttet det åbne agerland samt 

enge og heder. Arten er på udpegningsgrundlag i flere fuglebeskyttelsesområder, men yng-

ler ofte uden for og desuden på landbrugsjord. Ungerne forlader reden i medio august, men 

de konkrete tidspunkter kan variere fra år til år. 

I 2011 blev den danske bestand vurderet som stabil og på 25-26 ynglepar. DCE har ud fra 

NOVANA overvågningen konkluderet, at antallet af hedehøg i Danmark har fluktueret siden 

1980 men statistisk set overordnet er stabil. Udbredelsen er dog faldet i perioden, baseret 

på data fra DOFs atlasprojekter. I Skandinavien yngler deri Sverige 45-75 par (stigende), Fin-

land 1-9 par mens arten ikke yngler i Norge. Den europæiske bestand er på 54.500-92.200 

par med største bestande i Rusland og Ukraine. 

Hedelærke (Yngle-

fugl) 

Bestanden er estimeret til 650-850 ynglepar i 2018 og stigende, men arten er rødlistevurde-

ret som næsten truet. Hedelærke yngler i åbne, sandede områder med lidt spredt vegeta-

tion, så som heder, klitheder og ryddede eller stormfaldne områder i nåleskove. 

Hvepsevåge (Yngle-

fugl) 

Hvepsevåge yngler i Danmark med 650 par og en stabil bestand (2018) og er listet som næ-

sten truet. Hvepsevåge yngler i ældre løvskov typisk på over 100 ha, og fouragerer i skove, 

moser eller i nærhed af skov og primært øst- og nord for israndslinjen. På europæisk plan 

yngler 118-171.000 par. I Sverige yngler 6.600 par (tilbagegang), Norge 500-1.000 par og 

Finland 2.300 par. 
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Tabel 12-1 Den danske yngle- og trækbestand for relevante udpegningsarter i de behandlede Natura 2000-områder 

(Holm, et al., 2021; Pihl og Fredshavn, 2015), arternes rødlistestatus i Danmark (Moeslund et al., 

2019), samt arternes europæiske population (litteratur citeret i (Christensen, et al., 2022)).  Beskrivel-

ser om arternes forekomst i Danmark og Natura 2000-områderne er fra Basisanalyserne, Natura 

2000 planerne, Holm et al. 2021 og Christensen et al. 2022. 

Art Bestandsestimat (nationalt og europæisk plan) 

Hvid stork (Ynglefugl) Hvid stork er rødlistet som kritisk truet og er en sjælden fugl hvor der i 2019 kun fandtes 3 

ynglepar i Danmark, og arten yngler uregelmæssigt i Danmark. Arten er stigende i Danmark 

efter at den danske bestand blev erklæret uddød i 2008. Siden da er storke fra Tyskland og 

Skåne begyndt at yngle i Danmark. Da storken er en let genkendelig art, der ligeledes yngler 

eller bygger reder i tilknytning til mennesker og har tæt bevågenhed er artens yngleudbre-

delse godt dækket i Danmark. Ifølge storkene.dk var der således hele 8 ynglepar i Danmark i 

2022, hvoraf de 2 var nyetablerede par (Storkene.dk, 2022). Som nævnt var der et par af 

hvid stork der slog sig ned i reden ovenpå Ribe rådhus og det vurderes derfor at arten kan 

Skal være tilstede i fuglebeskyttelsesområdet fremover. I Sverige yngler 74 par (udsætnings-

projekt), Tyskland 2.900-3.200 par, Polen >50.000 par og på europæisk plan cirka 224.00-

247.000 par og bestanden er i fremgang. Hvid stork er en yngletrækfugl, der yngler på byg-

ninger og redeplatforme i det åbne landskab nær større vådområder, ådale enge og marsk, 

og arten er genindvandret i 2011. 

Mosehornugle (Yng-

lefugl) 

Mosehornugle er kritisk truet i Danmark med kun 6 ynglepar i Danmark (2018) hvor bestan-

den blev vurderet til stabil. Mosehornuglen har en fluktuerende yngleforekomst i Danmark, 

men den har gennem en lang årrække været en meget sjælden ynglefugl. Arten er ikke fun-

det ynglende i 2019 i de fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget til yngleområde for mo-

sehornugle. De største trusler mod arten er tab af ynglehabitat i form af udyrkede områder 

med lav vegetation. Mosehornugle yngler i normalår med 1-5 par på landsbasis, hyppigst 

ved Esbjerg, Ribe Å-marsken og Mandø. Mosehornugle yngler i åbne kystnære landskaber 

på udyrkede arealer ved marsk, klitheder og strandenge, samt kultur-prægede arealer. Tidli-

gere også heder, hedemoser og ådale i indlandet. I Skandinavien yngler der i Sverige 1.700 

par (fluktuerende), Norge 1.000-5.000 par og i Finland 2.000-10.000 par.  Den europæiske 

bestand er på 54.700-186.000 par med den største bestand i Rusland. 

Plettet rørvagtel 

(Ynglefugl) 

Plettet rørvagtel er rødlistet som truet (EN) og meget sjælden og stærkt svingende i bestand 

fra år til år. Arten er svingende i antal, visse år ses en ”invasionsagtig” optræden. Forekom-

mer især ved sumpede ådale. I 2011 blev den danske bestand vurderet som fluktuerende og 

på 28 ynglepar. I de senere år er bestanden dog blevet opgjort noget højere, muligvis fordi 

naturgenoprettede områder som Skjern Å og Ribe Østerå er velegnede for arten. Vejlerne 

udgør landets suverænt største yngleplads hvor der mellem 2010-2019 blev optalt 4-74 syn-

gende fugle. I Skandinavien er bestanden af plettet rørvagtel i Norge på 25-35 par og Sverige 

250 par. I Europa er den samlede bestand estimeret til 161.000-251.000 par primært i Bela-

rus, Ukraine og Rusland, og bestanden vurderes som stabil. Bestandene i Skandinavien ud-

gør derfor en randbestand, hvilket gives udtryk i de fluktuerende bestande. 
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Rødrygget tornskade 

(Ynglefugl) 

Arten er udbredt over hele landet, den er listet som livskraftig, og bestanden er stabil med 

1.500 ynglepar i Danmark (2018). Rødrygget tornskade yngler i åbne, varierede habitater 

med buskadser, enkeltstående træer, levende hegn osv., fx overdrev, klitheder, græsning-

senge og ryddede arealer i skov. 

Rød glente (Yngle-

fugl) 

Rød glente er vurderet som sårbar på den danske rødliste og antallet af ynglepar blev i 2019 

vurderet til 200 par, og bestanden er stigende siden den genindvandrede i 1970. Rød glente 

lever i småskove og lunde, dyrkede områder samt i åbent mosaiklandskab og findes nu yng-

lende i Jylland, Fyn samt Sjælland. Rød glente findes kun i Europa med 25.200-33.400 par 

med største bestande i Tyskland, Frankrig og Spanien. I Skandinavien yngler den kun i Dan-

mark og Sverige (1.200 par).  

Rørdrum (Ynglefugl) Rørdrum er rødlistet som sårbar (VU) og er en fåtallig ynglefugl tilknyttet større rørskove 

ved åer, søer, klitter og fjorde.  I 2011 blev den danske bestand af rørdrum vurderet til 300 

ynglepar, og arten er vurderet at være i fremgang og senest i 2019 med 325 ynglepar. I 

Skandinavien er bestanden i Finland på 1.000-1.500 paukende hanner og Sverige 780 han-

ner. På Europæisk plan er bestanden på 37.600-66.400 paukende hanner med den største 

bestand i Rusland. 

Rørhøg (Ynglefugl) I 2011 blev den danske bestand af rørhøg vurderet til 650 ynglepar og i fremgang og senest i 

2018 med 1.070 ynglepar. I Skandinavien er bestandene i Sverige og Finland i fremgang 

(hhv. 1.500 og 680-1.150 par) og Norge 25-50 par. Den europæiske bestand er på 99.300-

184.000 par med den største bestand i Rusland, Tyskland og Ungarn. 

Skestork (yngle- og 

Trækfugl) 

Skestork optræder i Danmark ved lavvandede kystområder, fjordlaguner og søer. Arten er 

ikke rødlistevurderet, men trækfuglebestanden i Danmark er stigende parallelt med yngle-

bestanden. I Danmark er trækfuglebestanden på 1.013 fugle (2019), men da fuglene ofte 

flytter rundt mellem nærliggende lokaliteter, kan sammentællingen gøre det vanskeligere. 

Ynglebestanden var i 2019 opgjort til 460 par, og inden trækket sydpå samles ynglefuglene 

således i fuglebeskyttelsesområdet inden de forlader landet i ultimo juli-medio august. Den 

europæiske bestand tæller 10.200-15.200 par med den største bestand i Holland (1.900-

2.600 par), og ungfugle fra ynglekolonier i Tyskland og Holland spredes til Danmark, hvor de 

samles i flokke inden trækket sydpå. 

Sortspætte (Yngle-

fugl) 

Yngler i blandskov med ældre bøgetræer men også i nåleskov. Den danske ynglebestand er 

på 116-142 par med kerneområder i Sønderjylland, det centrale og nordøstlige Jylland og 

Nordsjælland. Dog ifølge NOVANA kortlægning er bestanden på 225 par. Sortspætten er 

rødlistevurderet som sårbar, og forekomsten har i en længere periode været stigende i Dan-

mark men har nu stabiliseret sig. Den europæiske bestand er på 1,1-1,8 mio par med største 

bestand i Rusland. I Skandinavien er den største bestand i Finland (32-53.000 par), Sverige 

(29.000 par, aftagende) og Norge (2-4.000 par).  
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Art Bestandsestimat (nationalt og europæisk plan) 

Sorthovedet måge 

(Ynglefugl) 

Sorthovedet måge er en trækfugl, der yngler i Danmark med 19-23 par (2019), og bestanden 

er stigende. Arten er listet som sårbar, og den yngler udelukkende i kolonier af hættemåge 

eller stormmåge på mindre øer og holme ved kysten eller i lagunesøer. Uden for yngletiden 

kan arten opholde sig spredt i landet også på indlandslokaliteter. Den europæiske bestand 

er på 118-328.000 par næsten udelukkende i Ukraine, men med fremgang i bestande tæt-

tere på Danmark (fx Tyskland med 280-350 par). 

Sortterne (Ynglefugl) Sortternen yngler i Danmark med ca. 65-67 par og bestanden er stabil. Sortternen er listet 

som truet. Sortterne yngler i kolonier ved ferskvand ved åbne, våde enge med siv og star 

samt grøfter og andre åbentvandsområder, i overgangszonen mellem kreaturafgræssede 

enge og moser samt i søer og moser. Arten er kun fundet ynglende på lokaliteter i Jylland, 

herunder Magisterkogen, Hasbjerg sø, Vest Stadil fjord, Husby sø og i Vejlerne i Nordjylland. 

De største trusler mod sortterne er tab af ynglehabitat i form af sumpområder i forbindelse 

med søer pga. tilgroning eller dræning, men også sprøjtning og forurening nævnes som trus-

ler. 

Stor hornugle (Yngle-

fugl) 

Stor hornugle har haft en stigende forekomst i Danmark med nu 70 ynglepar (2018), hvilket 

til dels skyldes et genudsætningsprojekt syd for grænsen. Arten er listet som truet på den 

danske rødliste. Stor hornugle yngler i Danmark typisk i råstofgrave eller skove. Reden place-

res ofte på jorden, men arten anvender også gamle rovfugle- eller hejrereder eller kan yngle 

i bygninger (Nyegaard et al. 2014). Fouragering kan foregå i mange typer af biotoper, hvor 

en række større dyr og fugle står på menuen. De gamle fugle er standfugle, mens de unge 

strejfer en del omkring og i gennemsnit 78 km fra udklækningsstedet (Bønløkke, Madsen, 

Thorup, & Bjerrum, 2006). Den europæiske bestand er på 18.500-30.300 par med den stør-

ste bestand i Rusland (2.500-3.000), Frankrig (2.000-4.000) og Tyskland (2.100-2.500 par). I 

Nordeuropæiske lande er arten i fremgang grundet udsætningsprogrammerne. Bestanden i 

Slesvig-Holsten på 450 par i 2013, og i Skandinavien med 470 par i Sverige og 451-681 par, 

begge i tilbagegang.  

Tinksmed (Ynglefugl) Tinksmed har i perioden haft en stabil forekomst med senest 137 ynglepar i 2019. Tinksmed 

er listet som en truet art på den danske rødliste. Dræning og tilplantning af levestederne 

gennem 1900-tallet har medført en kraftig tilbagegang for arten.  De største trusler mod 

tinksmed i Danmark er tab af ynglehabitat i form af næringsfattige hedemoser. Naturtypen 

kræver pleje eller græsning for ikke at gro til. 

Trane (Ynglefugl) Den danske tranebestand er stigende og er senest opgjort til 400-550 ynglepar i 2018, og 

bestanden i Danmark er vurderet som livskraftig og dermed ikke truet. Trane yngler i Dan-

mark i åbne, uforstyrrede moser og i mindre skovmoser. 

Blå kærhøg (Træk-

fugl) 

Blå kærhøg er en ret almindelig trækfugl i Danmark i marts-maj og igen i august-november. 

Desuden er arten en fåtallig, men ret udbredt vintergæst, der optræder i det meste af 
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landet. Arten er om vinteren primært tilknyttet større vådområder og dyrkede arealer. De 

vigtigste overvintringsområder i Danmark er i Jylland, hvor især de store vådområder i Vej-

lerne, Tipperne og Vadehavet er vigtige områder 

Bramgås (Trækfugl) Bramgås var tidligere kun udbredt som vintergæst i Vadehavsområdet, men har i løbet af de 

sidste 10 år udvidet sit overvintringsområde til resten af landet. I træktiden kan bramgæs 

ses over det meste af landet, og udbredelsen er generelt voksende. I Danmark er trækfugle-

bestanden vurderet som livskraftig med knap 250.000 individer optalt i 2019. Den samlede 

bestand inklusive ikke-ynglende fugle i det russiske kontinentalområde er gået kraftigt frem 

og den samlede internationale bestand estimeres til omkring 1,4 millioner fugle (Koffijberg, 

K. m.fl. , 2020).   

Blisgås (Trækfugl) I Danmark er især områderne omkring Ringkøbing Fjord, i Vadehavet samt flere områder på 

Sjælland og Lolland-Falster de vigtigste raste- og overvintringsområder. Bestanden af blisgås 

set i et længere perspektiv har været stigende. De betydelige år-til-år udsving skyldes givet-

vis især forskelle mellem vinterens hårdhed og snefald. I Danmark er trækfuglebestanden 

vurderet som livskraftig med knap 8.000 rastefugle. Den Nordvesteuropæiske bestand måler 

1-1,2 mio. fugle og har stabiliseret sig. 

Grågås (Trækfugl) Grågås er en udbredt trækfugl over hele landet, og bestanden vurderet som livskraftig og 

stabil på 140.269 fugle. Grågås overvintrede tidligere i Sydspanien, men er siden 1990 i tilta-

gende omfang begyndt at overvintre i Nordvesteuropa og herunder også i Danmark (Bøn-

løkke m.fl. 2006, Ramo m.fl. 2015). Trækfugle i Danmark er fugle fra Norge, der hovedsage-

ligt trækker gennem Jylland, mens fugle fra Sverige hovedsageligt trækker igennem Østdan-

mark (Holm 2018). 

 

Den samlede bestand af grågæs estimeres til omkring 960.000 fugle og anses for stigende 

(Fox & Leafloor 2018, Wetlands International 2020)." 

Kortnæbbet gås 

(Trækfugl) 

Artens traditionelle rastepladser er i Vadehavet samt Nord- og Vestjylland, men senere også 

længere østpå på Lolland-Falster. I Danmark er trækfuglebestanden vurderet som livskraftig, 

og bestanden talte i 2019 48.865 individer. Den bestand, der overvintrer i Danmark, er yng-

lefugle, der stammer fra Svalbard, og bestanden tæller 82.000-86.000 fugle og har været i 

fremgang. Hele Svalbardbestanden passerer således Danmark, og raster således også i Hol-

land og Belgien. 

Havørn (Trækfugl) Havørn er listet som næsten truet på den danske rødliste, og bestanden blev i NOVANA 

kortlægning vurderet til 103 par i 2019. Dette antal er senere steget ifølge DOF’s Ørne-

gruppe (Skelmose & Larsen, 2021). De danske ynglende havørne er standfugle og vil også 

om vinteren holde til nær territoriet, mens andre havørne i træktiden også udgøres af 
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strejfende ungfugle. Uden for yngletiden vil havørne på træk eller strejf opholde sig i områ-

der med gode fødemuligheder som Vadehavet.  

Hjejle (Trækfugl) Den danske trækbestand blev opgjort til 230.000 fugle (oktober 2018) og i april 2019 knap 

59.000 fugle. Hjejle raster i kystområder, på tidevandsflader og lavtliggende græsarealer. De 

kan også raste på dyrkede marker inde i landet. I træktiden er hjejle udbredt over det meste 

af landet, men de største antal findes i Vadehavsområdet, langs Jyllands vestkyst og nær 

Limfjorden.  

Lysbuget knortegås 

(Trækfugl) 

Arten er ikke truet i Danmark, og trækfuglebestanden er vurderet til 9.180 (maj 2019) og be-

standen er stigende. Danmark er det vigtigste overvintringsområde for den østatlantiske be-

stand af lysbugede knortegæs. De i dag numerisk vigtigste rastepladser om efteråret og vin-

teren ligger i den østlige del af Limfjorden og Kattegatkysten fra Stensnæs til Norddjursland 

og om foråret ved Limfjorden sydvest for Mors (Agerø-området) samt i Nibe-Gjøl Brednin-

ger.  

Mørkbuget knortegås 

(Trækfugl) 

Arten er ikke truet i Danmark, og trækfuglebestanden er vurderet til 17.903 individer (maj 

2018). Mørkbuget knortegås træffes i Danmark som træk- og vintergæst i lavvandede områ-

der med undervandsvegetation og på strandenge. Den samlede internationale bestand af 

mørkbuget knortegås tæller ca. 211.000 fugle. 

Pibesvane (Trækfugl) I Danmark er bestanden stabil-fluktuerende, men stigende i det lange løb. Pibesvane har 

spredt sig til hele landet og i stigende grad østpå, hvor der nu ses en reduktion i dele af lan-

det, der førhen havde større betydning. I Danmark er trækfuglebestanden vurderet som livs-

kraftig. I milde vintre raster pibesvane i Jylland med 1.000-2.000 fugle. Delbestanden af pi-

besvane, der overvintrer i Nordvesteuropa, lyder på ca. 20.000 fugle og i Tyskland overvint-

rer den største del af bestanden med 27% af delbestanden, og 22% i England. 

Sangsvane (Trækfugl) Den danske bestand af sangsvane er vurderet til 60.523 individer (vinter 2019) stigende. Ar-

ten er ikke truet i Danmark. Den overvintrende kontinentale bestand af sangsvane i Nord-

vesteuropa har været jævnt stigende siden 1960'erne og blev senest opgjort til 138.500 

fugle i januar 2015, hvoraf 45 % overvintrede i Danmark, der er det vigtigste overvintrings-

område for flyway-bestanden. Sangsvane fouragerer på agerjorde, som vintersæd- og raps-

marker samt spild fra høstede roe-, gulerods- og kartoffelmarker og i nyere tid også høstede 

majsmarker. 

Pomeransfugl (Træk-

fugl) 

Pomeransfuglene ses i Danmark typisk på pløjemarker og nysåede eller nyspirede korneller 

majsmarker samt lignende vegetationsfattige, tørre steder. Trækfuglebestanden i Danmark 

er vurderet til livskraftig, og i 2018 blev bestanden optalt til 346 individer med en stigende 

tendens. Danmark har den eneste forårsrasteplads af betydning i Europa, og arten optræder 

årigt kun langs lokaliteter langs den jyske vestkyst, omkring Limfjorden og i Vendsyssel og 
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senere i området ved Ribe. Den europæiske ynglebestand tæller 12.800-48.800 par, heraf i 

Skandinavien 3.600 par i Sverige og 4.000-6.750 par i Norge med stabile bestande. 

Vandrefalk (Trækfugl) Vandrefalken optræder som fåtallig men stadig mere almindelig træk- og vintergæst her-

hjemme, og antallet af overvintrende vandrefalke i Danmark har været stigende gennem 

den seneste årrække. Arten opholder sig især på kystnære lokaliteter med store forekom-

ster af byttedyr i form af overvintrende vandfugle. Artens vigtigste overvintringsområder i 

Danmark er i Jylland, hvor de store vådområder i Vejlerne, Tipperne og Vadehavet er vigtige 

områder. Arten har været i markant fremgang herhjemme fra 1 par i 2001 til 14 par i 2028. I 

2019 var der falkepar på 21 lokaliteter. Den aktuelle danske vinterbestand er på min. 300 

fugle. 

  

12.2 Metode 

I Natura 2000-områderne skal gunstig bevaringsstatus sikres eller genoprettes for de arter og naturtyper, som områ-

derne er udpeget for at beskytte.  

Derfor indeholder dette afsnit en vurdering af, om projektet er til hinder for opretholdelse eller genoprettelse af gunstig 

bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er omfattet af udpegningsgrundlaget for de Natura 2000-områder, der 

potentielt kan berøres af projektet.  

Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og 

levesteder ikke går tilbage, at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og at naturtyperne kan bevare 

deres særlige karakteristika. 

En naturtypes bevaringsstatus er gunstig, når:  

 arealet med naturtypen i det naturlige udbredelsesområde er stabilt eller øges.  

 den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for naturtypens opretholdelse, er til 
stede og vil være det fremover.  

 bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for naturtypen, er gunstig.  
 

En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når:  

• bestandsudviklingen viser, at bestanden af arten på lang sigt vil opretholde sig selv  

• artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang eller vil blive mindsket.  

• der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare artens bestande. 
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Energinet har gennemført vurderingen med udgangspunkt i habitatbekendtgørelsen (Retsinformation, 2018) og den 

tilhørende vejledning. Vejledningen har været under opdatering under arbejdet, og både den oprindelige 

(Naturstyrelsen, 2011) og den gældende (Miljøstyrelsen 2020) vejledning har været anvendt.      

Energinet har først identificeret projektets mulige påvirkninger på Natura 2000-områder på baggrund af den detalje-

rede projektbeskrivelse, som der henvises til (Bilag 1, Teknisk projektbeskrivelse). Herefter er eksisterende tilgængelige 

viden indsamlet og gennemgået. Denne viden er suppleret med konkrete besigtigelser og fugletællinger på udvalgte 

lokaliteter, som baggrund for de konkrete vurderinger i forhold til de enkelte Natura 2000-områder (Bilag 3B Trækfugle, 

Bilag 3C Ynglefugle og (Ravnhøj Consult, 2020).  

Natura 2000-konsekvensvurderingen for Natura 2000-områderne og de habitat- og/eller fuglebeskyttelsesområder, der 

indgår i dem, konkluderer, om projektet skader bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget 

for at beskytte. Vurderingerne holdes op mod bevaringsmålsætningerne for de pågældende Natura 2000-områder.  

Nogle af de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, som beskrives, er nyudpegede eller har fået tilføjet og/eller fjernet 

arter og naturtyper på deres udpegningsgrundlag. De nye områder og arter er medtaget i Miljøstyrelsens basisanalyser 

fra maj 2020, men der er endnu ikke udarbejdet Natura 2000-planer, for de Natura 2000-områder, som de indgår i, og 

der foreligger derfor heller ikke konkrete målsætninger. Der er derfor i Natura 2000-konsekvensvurderingen taget ud-

gangspunkt i den nye basisanalyse og det datagrundlag der er indeholdt heri. I forhold til selve målsætningerne tages i 

vurderingen udgangspunkt i den eksisterende Natura 2000-plan for området. Da der ikke er målsætninger for de arter, 

der ikke indgår i planen, benyttes overordnede målsætninger samt målsætninger for sammenlignelige arter.  

I henhold til vejledningen om habitatbekendtgørelsen (Miljøstyrelsen, 2020a), skal en Natura 2000-konsekvensvurde-

ring ud over effekten af planen eller projektet i sig selv også inddrage den samlede (kumulative) påvirkning, som planen 

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

Sådanne mulige kumulative effekter kan f.eks. være eksisterende belastninger og belastninger fra allerede vedtagne 

planer som endnu ikke er realiserede, samt planer og projekter som foreligger i forslag. Ved planer og projekter, der 

foreligger i forslag, forstås f.eks. forslag til planer og projekter, som en myndighed har sendt i høring.   

Energinet har indsamlet oplysninger om andre projekter og planer som kan virke i kumulation (se afsnit 0). For hvert 

enkelt af de beskrevne habitat- og fuglebeskyttelsesområder er der lavet en vurdering af, om der er kumulative effek-

ter, som samlet set kan medføre, at gunstig bevaringsstatus ikke kan opretholdes, og at bevaringsmålsætningerne for 

de relevante Natura 2000-områder ikke kan opfyldes.  

12.2.1 Feltundersøgelser 

I forbindelse med konsekvensvurderingen er der gennemført feltundersøgelser efter trækkende og rastende gæs, sva-

ner og trane. Trækfugle undersøgelserne har fokuseret på Kongeåen, Ribe Østerå, Tyvse og Sæd/Ubjerg, som er vurde-

ret som de potentielt væsentligste lokaliteter med hensyn til trækfugle.  

Der er desuden gennemført ynglefugleundersøgelser på 12 udvalgte lokaliteter med fokus på større skove, Natura 

2000-områder samt større naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven. 

Der refereres til de to undersøgelsers resultater, hvor dette er relevant i konsekvensvurderingen, og en mere udførlig 

gennemgang af resultater, metoder m.m. kan findes i Bilag 3B (Trækfugle) og Bilag 3C (Ynglefugle).  
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12.2.2 Beregninger 

I konsekvensvurderingen foretages konkrete beregninger af kollisionsrisiko og antallet af kollisioner m.m. for enkelte 

arter. De konkrete metoder, der ligger til grund for dette, er beskrevet i afsnit 12.3.  

12.3 Natura 2000 områder, der underlægges konsekvensvurderingen 

I alt otte Natura 2000-områder er inddraget i konsekvensvurderingen. Disse består tilsammen af 10 habitatområder og 

15 fuglebeskyttelsesområder. Natura 2000-områderne er udvalgt på baggrund af, at de enten indeholder habitat- eller 

fuglebeskyttelsesområder, der krydses af anlægget eller fuglebeskyttelsesområder, hvor udpegningsarter under deres 

lokale trækbevægelser potentielt risikerer at kollidere med anlæggets ledninger (Tabel 12-2). Alle habitat- og fuglebe-

skyttelsesområder nævnes i gennemgangen, men detaljeringsgraden afhænger af risikoen for en reel påvirkning. 

. 

Tabel 12-2 De behandlede Natura 2000-områder, de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der indgår i dem, 

samt begrundelsen for, at de enkelte Natura 2000-områder er medtaget i konsekvensvurderingen 

Natura 2000-område Habitat- og fuglebeskyttelsesområder Begrundelse 

N89 Vadehavet H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å 

vest for Varde, 

H86 Brede Å  

H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen  

H239 Alslev Ådal 

F49 Engarealer ved Ho Bugt 

F51 Ribe Holme og engene med Kongeåens udløb 

F52 Mandø 

F53 Fanø 

F55 Skallingen og Langli 

F57 Vadehavet 

F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen 

F63 Sønder Ådal  

F65 Rømø  

F67 Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge  

H78, H86 og H90 krydses af an-

lægget (forstyrrelser, arealbeslag-

læggelse). 

H239 krydses ikke af anlægget. 

Fugle fra F49, F51, F52, F53, F55, 

F57, F60, F63, F65 og F67, herun-

der særligt gæs, på fouragerings-

stræk, passerer anlægget (kollisi-

onsrisiko). 

N90 Sneum Å og Holsted 

Å 

H79 Sneum Å og Holsted Å H79 krydses af anlægget (forstyr-

relser, arealbeslaglæggelse). 

N91 Kongeå H80 Kongeå H80 krydses af anlægget (forstyr-

relser, arealbeslaglæggelse). 
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Tabel 12-2 De behandlede Natura 2000-områder, de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der indgår i dem, 

samt begrundelsen for, at de enkelte Natura 2000-områder er medtaget i konsekvensvurderingen 

Natura 2000-område Habitat- og fuglebeskyttelsesområder Begrundelse 

N93 Lindet skov, Hønning 

Mose, Hønning Plantage 

og Lovrup Skov 

H82 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage 
og Lovrup Skov 

F66 Lindet Skov, Hønning Plantage, Lovdrup Skov 

og Skrøp 

H82 krydses ikke af anlægget. 

Udpegningsarter i F66, herunder 

særligt trane, risikerer at kollidere 

med anlægget. 

N99 Kongens Mose og 

Draved Skov 

H88 Kongens Mose og Draved Skov 

 

F61 Kongens Mose og Draved Skov 

H88 krydses ikke af anlægget. 

Udpegningsarter i F61, herunder 

særligt trane, risikerer at kollidere 

med anlægget. 

N100 Sølsted Mose H89 Sølsted Mose 

F122 Sølsted Mose 

Udpegningsarter i F122, herunder 

særligt trane, risikerer at kollidere 

med anlægget. 

N103 Kogsbøl og Skast 

Mose 

F69 Kogsbøl og Skast Mose Ynglende udpegningsarter i F69, 

herunder særligt trane, risikerer at 

kollidere med anlægget. 

N253 Stensbæk Plantage 

og Heder 

H262 Stensbæk Plantager og Heder 

F121 Stensbæk Plantager og Heder 

H262 krydses ikke af anlægget  

Udpegningsarter i F121, herunder 

særligt trane, risikerer at kollidere 

med anlægget. 

 

12.3.1 Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet 

Natura 2000-området består af fire habitatområder og 10 fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget for en lang række 

arter og naturtyper, hvoraf ikke alle er af relevans for konsekvensvurderingen. Natura 2000-området består af: 

 H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. 

 H86 Brede Å.  

 H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen. 

 H239 Alslev Ådal 

 F49 Engarealer ved Ho Bugt. 

 F51 Ribe Holme og engene med Kongeåens udløb. 

 F52 Mandø. 

 F53 Fanø. 

 F55 Skallingen og Langli. 

 F57 Vadehavet. 

 F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen. 

 F63 Sønder Ådal. 

 F65 Rømø. 
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 F67 Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge. 
 

Gennemgangen indeholder område-specifikke konsekvensvurderinger for de fire habitatområder og de fire største og 

nærmeste fuglebeskyttelsesområder F57 Vadehavet, F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, F63 Sønder Ådal og 

F67 Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge. 

Desuden er der foretaget en samlet vurdering af kollisionsrisikoen for gæs i Natura 2000-områdets fjernere beliggende 

”øvrige” fuglebeskyttelsesområder, dvs. F49 Engarealer ved Ho Bugt, F52 Mandø, F53 Fanø, F55 Skallingen og Langli og 

F65 Rømø (afsnit 12.3.1.10). 

Endeligt er der (i afsnit 12.3.1.11) foretaget en tværgående vurdering af kollisionsrisikoen for kortnæbbet gås og bram-

gås i hele Vadehavsområdet. De to arter forekommer i flere fuglebeskyttelsesområder i Vadehavet og laver store foura-

geringstræk bl.a. mod øst ind over Sønderjylland. Det er ikke muligt at adskille individerne i de enkelte fuglebeskyttel-

sesområder, og fuglene flytter sig også internt mellem områderne i løbet af vinterperioden. Derfor behandles disse to 

arter i det samlede geografiske område, hvor de er på udpegningsgrundlaget, se Tabel 12-3. Den samlede vurdering 

findes i 12.3.1.11 Samlet vurdering af kortnæbbet gås og bramgås i N89 Vadehavet. 

 

Tabel 12-3. Fuglebeskyttelsesområder hvor kortnæbbet gås og/eller bramgås er på udpegningsgrundlaget 

  F51 F52 F57 F60 F67 

Kortnæbbet gås x   x x x 

Bramgås x x x x x 

 

Målsætning 

For ynglefugle er den konkrete målsætning for Natura 2000-området at tilstanden og det samlede areal af levesteder 

for kolonirugende fugle ikke må være i tilbagegang, og at mindst 75% af arealet skal være i fremgang mod eller fasthol-

des i tilstandsklasse I-II. For engfugle og mose- og rørskovsfugle skal tilstanden og det samlede areal af levesteder i til-

standsklasse I-II være stabil eller i fremgang. Levestederne i tilstandsklasse III-V skal være i fremgang mod tilstands-

klasse I eller II, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. For ynglefugle uden tilstandsvurderingssystem er 

målet, at de skal bidrage til at sikre og øge bestanden på nationalt niveau. Levestedernes samlede areal og tilstand (vur-

deret i form af forekomst og udbredelse) skal være stabil eller i fremgang. 

 

For trækfugle, der kan optræde med nationalt eller internationalt betydende forekomster i fuglebeskyttelsesområdet, 

skal deres raste- og overnatningsområder sikres eller være i fremgang, således at området også fremadrettet kan huse 

en bestand af national eller international betydning. For trækfugle, som ikke optræder med nationalt eller internatio-

nalt betydende forekomster i fuglebeskyttelsesområdet, er målet, at deres fælde-, raste- og overnatningsområder skal 

sikres eller være i fremgang.  
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12.3.1.1 Habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å 

Habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved PÅ og Varde Å krydses to steder af anlægget, henholdsvis ved Tved Å 

(se Figur 12-7) og ved Ribe Å (se Figur 12-8). Begge krydsninger sker ved styret underboring.  

 

 

Figur 12-7 Krydsning af H78 Tved Å med et kabelanlæg, etableret ved styret underboring 
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Figur 12-8 Krydsning af H78 Ribe Å med et kabelanlæg etableret ved styret underboring. På figuren ses også den 

60 kV luftledning, som skal kabellægges på tværs af Ribe Å, som en afledt konsekvens af projektet. 
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12.3.1.1.1 Udpegningsgrundlag og målsætninger 

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H78 omfatter 38 naturtyper og 11 arter. Dette fremgår af Tabel 12-4 og er 

taget fra områdets basisanalyse.  

Tabel 12-4 Udpegningsgrundlag for H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. 

(Miljøstyrelsen, 2021). Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra 

habitatdirektivets bilag 1 og 2. Ø angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirekti-

vet. 

 

 

Jf. Natura 2000-planen er målsætningen, at hele Vadehavsområdet med dets mange beskyttelsesområder er kendeteg-

net ved en god naturtilstand. I området er der fokus på de marine naturtyper, Varde Ådals brakvandsprægede miljø, 

Tøndermarsken og andre inddigede marskområder og åer med udløb til vadehavet samt hele områdets funktion som 

levested og rasteplads for en lang række ynglende og trækkende fugle og andre arter. 

Målsætningerne handler om at opnå gunstig bevaringsstatus og sikre at tilstand og areal for naturtyper og levesteder 

for arter er stabilt eller i fremgang. 

Ved både Tved Å og Ribe Å, hvor det nye 400 kV kabelanlæg krydser habitatområdet findes naturtypen vandløb (3260) 

(se Figur 12-7. Tilstedeværelsen af naturtypen urtebræmmer (6430) langs med vandløbet vurderes ikke at kunne ud 

udelukkes. Naturtypen urtebræmmer omfatter fugtige og næringselskende bræmmesamfund med flerårige urteagtige 

planter, slyngplanter og/eller buske langs vandløb eller skyggende skovbryn. Naturtypen afgrænses i forhold til 
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vandløbet, hvor den tydeligt kan identificeres oven for vandkanten. Bræmmen kan således omfatte en del af brinken på 

regulerede vandløb, men vil ikke blive påvirket af evt. udslip af boremudder i selve vandløbet. Derfor indgår naturtypen 

ikke i den videre vurdering.  

Umiddelbart øst for anlægget findes et område hvor naturtypen tidvis våd eng (6410) er registreret. Naturtypen omfat-

ter næringsfattige græs- og urtesamfund på bund som er tidvis fugtig, våd eller oversvømmet. Områder med tidvis våd 

eng vil ofte fremstå ganske tør om sommeren, men til gengæld have et betydeligt vanddække over vinteren og ved for-

årets start.  

Ingen af de øvrige naturtyper på udpegningsgrundlaget findes i nærområdet af krydsningen og vil heller ikke blive be-

rørt af påvirkninger i vandløbet, da de ikke er forbindelse med dette.  

Af arterne på habitatområdets udpegningsgrundlag er gråsæl, spættet sæl og marsvin knyttet til de marine områder. 

Ingen af disse arter trækker op i vandløbene og vil ikke blive påvirket af underboringerne hvorfor de ikke behandles 

yderligere i den videre vurdering.  

De øvrige arter på udpegningsgrundlaget er i større eller mindre grad knyttet til vandløbene.  

Grøn kølleguldsmed er i Danmark kun kendt fra 5 vandløbssystemer. Årsagen til at arten er på udpegningsgrundlaget i 

dette habitatområde er forekomsten i Varde Å systemet. Da arten ikke findes ved Tved Å eller Ribe Å er den ikke nær-

mere beskrevet i dette kapitel.  

Odderen forventes at være almindeligt forekommende i hele habitatområdet. Arten er fundet fem steder i Ribe Å syste-

met og der vurderes at være en stabil, stor forekomst, og ud fra områdets karakter med flere vandløbssystemer samt 

uforstyrrede skjulesteder og der vurderes endvidere ikke at være trusler for artens forekomst i området. I forbindelse 

med Danmarks afrapportering til EU i 2019 er arten vurderet til at være i gunstig bevaringstilstand i Jylland (Fredshavn, 

J. et al, 2019). 

12.3.1.1.2 Virkninger i anlægsfasen  

Tved Å og Ribe Å krydses begge af et kabelanlæg anlagt ved styret underboring.  Ved krydsning af Tved Å er habitatom-

rådet ca. 15 meter bredt, og selve underboringen er ca. 50 meter lang (se Figur 12-7). Arbejdsarealerne til underborin-

gen placeres uden for habitatområdet. Mod nord er der dyrket mark, og mod syd findes brakarealer og ca. 20 år gam-

mel skov. Arealerne omkring åen er relativt plane og uden tydelig niveauforskel ned mod åen. Mod nord placeres ar-

bejdsarealerne 12-18 meter fra habitatområdet og mod syd 20-30 meter.  

Ved krydsning af Ribe Å er habitatområdet ca. 470 meter bredt, og selve underboringen er ca. 550 meter lang (se Figur 

12-8). Parallelt med underboringen af 400 kV sker der også underboring af to 60 kV kabelanlæg (se Figur 12-8). Arbejds-

arealerne til underboringerne placeres uden for habitatområdet og i en afstand af mindst 100 meter fra vandløbet. Det 

er N1 som er bygherre for underboringerne af 60 kV, men det forventes at Energinet står for arbejdet og gennemfører 

underboringen af de to 60 kV-forbindelser samtidig med underboringen af 400 kV forbindelsen.  

Nord for habitatområdet nedgraves de nye 60 kV kabler ned til ca. 5 meter fra habitatområdets grænse (se Figur 12-8). 

Afstanden til § 3 beskyttet natur i habitatområdet er mere end 50 meter og det vurderes derfor ikke at anlægsarbejdet i 

forbindelse med kabelgravene kan påvirke naturtyper eller levesteder inde i habitatområdet. Syd for habitatområdet 

nedgraves de nye 60 kV kabler ned til ca. 10 meter øst for habitatområdets grænse (se Figur 12-8). Afstanden til § 3 

beskyttet eng er ligeledes 10 m. Som beskrevet i afsnit 11.7.3 er der indarbejdet afværgeforanstaltninger, så engen fri-

holdes for påvirkninger. En skade på habitatområdets tørre natur vurderes ligeledes at kunne udelukkes so følge af 

etablering af de afværgende foranstaltninger.  
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Den styrede underboring under både Tved Å og Ribe Å gennemføres efter de retningslinjer, som fremgår af projektbe-

skrivelsen, herunder tiltag som mindsker risikoen for blow-out, hvor boremudder undslipper til overfladen (se bilag 1). I 

projektbeskrivelsen fremgår det også, at recirkulation af boremudder på tværs af habitatområdet enten sker ved trans-

port med lastbil eller udlæg af en slange på tværs af habitatområdet. Begge metodikker er derfor vurderet.   

Ved kørsel vil denne ske af kørevej og eksisterende veje og i større afstand fra habitatområdet end arbejdspladserne. 

Derfor er forstyrrelse fra transporten inddraget i vurderingen under arbejdspladserne.  Hvis der udlægges en slange, 

kan den være til stede i op til 2-3 måneder ved Tved Å og 6-7 måneder ved Ribe Å, men formentlig markant kortere tid.  

Tilstedeværelse af en slange på tværs af vandløbet i 2-3 måneder ved Tved Å og 6-7 måneder ved Ribe Å vurderes ikke 

at medføre en skade på vandløbet, bl.a. fordi vandløbet er så stort, at gennemstrømning ikke vil blive hindret, og slan-

gen vurderes ikke at udgøre en barriere for fiskene.  

Udover selve Tved Å og Ribe Å er der ikke habitatnaturtyper ved anlæggenes krydsninger af habitatområdet, som er 

sårbare over for blow-out. Sandsynligheden for at et blow-out sker netop i vandløbene er lav. Hvis der sker blow-out af 

boremudder i Tved Å eller Ribe Å, kan udslippet påvirke vandløbene. Der anvendes udelukkende miljøacceptable stoffer 

i boremudderet, og en evt. påvirkning vil således ske som følge af udslip af fint sediment. Sedimentet kan påvirke evt. 

tilstedeværende fisk, da de meget små partikler i boremudderet kan sætte sig på fiskenes gæller og hindre iltoptagel-

sen.   

I forbindelse med underboring af Tved Å og Ribe Å vil der være konstant opsyn med underboringen, så den kan stoppes 

ved mindste tegn på udslip af boremudder i vandet. Herudover er der udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer, at der 

kan reageres hurtigt og korrekt på uforudsete hændelser (se projektbeskrivelsen, bilag 1 og afsnit 9.5.3). 

I en worst case-situation, vil der ske blow-out med op til 5 m3 boremudder, indeholdende i alt 325 kg bentonit. Bereg-

ninger viser, at materialet vil fortyndes 48 gange per minut i Ribe Å og 9 gange per minut i Tved Å og indgå som del af 

vandløbets sedimenttransport. Der er en betydelig sedimenttransport i danske vandløb, som i gennemsnit indeholder 

12 mg suspenderet stof per liter vand (Thodsen H. , et al., 2019). Medianminimumvandføringen på underboringslokali-

teten er 4,0 m3s-1 i Ribe Å og 0,7 m3s-1 i Tved Å, hvilket svarer til en døgnmiddeltransport på ca. 4100 kg sediment i 

Ribe Å og 770 kg i Tved Å. I den nærliggende Brede Å som er sammenlignelig i størrelse, varierer vandføringen mellem 2 

og 20 m3s-1 og sedimenttransporten varierer mellem ca. 2000 kg og 23.000 kg per døgn når bundtransporten (normalt 

50-60 % af den samlede transport) ikke blev inkluderet i målingerne (Pedersen & Svendsen, Restaurering af Brede Å - 

Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære arealer, 1999). Det virker derfor rimeligt at antage, at sedimenttransporten i 

Ribe Å og Tved Å ved boringslokaliteten som minimum ligger omkring 4100 kg/døgn i en medianminimumsituation i 

Ribe Å og 770 kg/døgn i Tved Å, og mertilførslen fra en worst-case situation med et kraftigt blow-out under en median-

minimumvandføringssituation vil således kortvarigt øge sedimenttransporten i vandløbet med cirka 8 % den pågæl-

dende dag i Ribe Å og 42 % i Tved Å. Der er betragtelig variation i sedimenttransporten i vandløb, da den i høj grad er 

bestemt af nedbør, årstid og afstrømning, og i Brede Å varierede transporten uden bundtransport fra 2.000 til 10.000 

kg per døgn når vandføringen lå mellem 2 og 4 m3s-1 i foråret 1995. De tilførte stofmængder fra en eventuel blow-out i 

Ribe Å og Tved Å vurderes således at være indenfor den daglige variation i sedimenttransport i systemet, hvor brink-

sammenstyrtninger og lignende sedimentpulser, også er naturligt forekommende fænomener. Ved blow-out udledes 

primært helt fine lerpartikler, som kræver lave vandhastigheder under 0,1 cm s-1 for at sedimentere på bunden (Earle, 

Physical Geology, 2014). Velfungerende gydebanker i vandløb ligger hvor vandhastigheden er tilstrækkelig til at undgå 

at vandløbets naturlige transport af fine partikler sedimenterer i dem (Nielsen & Sivebæk, Sådan laver man gydebanker 

for laksefisk, 2015). Det er derfor ikke sandsynligt at de fine partikler fra en blow-out vil ødelægge eksisterende, brug-

bare gydebanker i vandløbene. Udsving i koncentrationerne af suspenderet materiale er naturligt forekommende i de 

fleste vandmiljøtyper, og fisk er generelt meget modstandsdygtige overfor meget høje koncentrationer hvis påvirknin-

gen er kort. Ved påvirkninger af under 0,125 døgns varighed, er der således ikke i den videnskabelige litteratur 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  323/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

registreret øget dødelighed hos juvenile eller voksne ferskvandsfisk ved koncentrationer på under 100.000 mg/l suspen-

deret materiale (Karlsson, Kraufvelin, & Östman, 2020). 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området indeholder laks, snæbel, stavsild, bæklampret, flodlampret og hav-

lampret. 

Der er opgang og gydning af laks i Ribe Å-systemet, inklusive Tved Å (Aqua, 2022). Laksene gyder på gruset bund i perio-

den november-januar, og ynglen er territorial og fordeler sig hurtigt på vandløbets standpladser inden de trækker mod 

havet efter 1-8 år (Rasmussen & Carl, 2019). Ved en undersøgelse af juvenile laks’ respons på sedimentpulser op til 180 

mg/l, var der en adfærdsændring hos de fleste individer når sedimentkoncentrationen steg kraftigt, men kun af midler-

tidig karakter (Robertson, Scruton, & Clarke, 2011). Gydemodne laks på vej op i vandløbene og unge laks (såkaldte 

smolt) på vej mod havet trækker gennem tidevandszoner i vandløb som eksempelvis River Severn hvor sedimentkon-

centrationer i estuariet og flodmundingen når op på 50.000 mg/liter (Manning, Langston, & Jonas, 2010). En midler-

tidig sedimentpuls fra en eventuel blow-out vurderes således ikke at få negative konsekvenser for laksen i Ribe Å og 

Tved Å. 

Hav- og flodlampret gyder på vandløbsstrækninger med god strøm, og hvor vandløbsbunden består at sten og grus (Carl 

& Riis, Atlas over danske saltvandsfisk - Havlampret, 2018) (Møller, Flodlampret, 2018). Gydeområderne kan således 

sammenlignes med gydebanker for laks, og vurderes derfor ikke påvirket jævnfør ovenstående gennemgang af påvirk-

ningen af gydebanker. Når larverne klækkes, vandrer de mod områder med blød bund, hvor de ernærer sig af fint orga-

nisk materiale, alger og mikroorganismer. Her er larverne mobile og lever i et blødbundssediment, der er betinget af 

aflejringer. Larverne vil derfor 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 blow-out vil voksne hav- og flodlampretter kunne forlade lokaliteten 

midlertidig, hvis sedimentfanen er generende. De lampretter der trækker op i Ribe Å og Tved Å vil have svømmet igen-

nem Vadehavet inden da, hvor sedimentkoncentrationerne i vandsøjlen varierer kraftigt fra 11 – 278 mg l-1  (Gry, 1942) 

(Kristensen, 1993). Den variation i vandløbets sedimenttransport der vil komme fra et eventuelt blow-out vurderes såle-

des 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 orga-

nisk 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, Bæklampret Lampetra planeri, Bloch, 1784, 2012), (Carl & Møller, 

Udbredelse og forekomst af otte fiskearter i de danske habitatområder, 1995-2017, 2019). Det vurderes som for hav-

lampret, flodlampret og laks, at blow-out 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 blow-out. 

Snæbel trækker op i vandløbene for at gyde i løbet af efteråret, og selve gydningen finder sted i november-december 

(Miljøstyrelsen, Snæbel, 2022). Snæblen er den eneste fiskeart på udpegningsgrundlaget der ikke benytter sig af gyde-

banker til sine æg, idet snæblens æg gydes direkte i vandsøjlen og driver med vandstrømmen. Æggene spredes og klæ-

ber sig gradvist til planter, sten og grus frem til klækning i februar-marts. I den nærliggende Brede Å, som er sammenlig-

nelig med Ribe Å i størrelse og vandføring (se gennemgang ovenfor), varierede vandføringen i november-marts 1994-

1995 fra 4 til 24 m3s-1 og sedimenttransporten uden bundtransport fra 2.000 til 23.000 kg per døgn (Pedersen & 

Svendsen, Restaurering af Brede Å - Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære arealer, 1999). Et worst-case blow-out 

med 325 kg bentonit i Ribe Å vil under sådanne forhold give en øget døgntransport af sediment på 1-16 % i vandløbet, 

og det er sandsynligt, at vandføringen i Tved Å følger omtrent samme mønster, om end fra et lavere udgangspunkt. Det 

er derfor ikke sandsynligt at snæbel-æg som ikke påvirkes af den normale døgntransport af sediment i vandløbet, vil 
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blive det af denne mer-udledningen fra et blow-out. Snæbellarverne forlader vandløbene og trækker ud i saltvand i 

april-maj, og der er således som udgangspunkt ikke snæbler i vandløbene i sommerperioden hvor medianminimum-

vandføringen typisk finder sted. Snæblen er tilpasset livet i Vadehavet, hvor turbiditeten kan udvise markante udsving 

til høje niveauer (fra 11 - 278 mg/l ifølge (Gry, 1942), (Kristensen, 1993). Snæblen vurderes derfor at være tolerant over 

en kortvarig mer-udledning af suspenderet materiale fra en blow-out i vandløbene. 

Stavsild registreres langs den jyske vestkyst og i eksempelvis Ringkøbing Fjord hvert år, men arten er kun sporadisk regi-

streret i danske vandløb, og det er uvist om arten gyder i Danmark (Krog & Carl, 2019). Stavsild lever hovedparten af sit 

liv enkeltvist eller som stimefisk i kystnære saltvandsområder. Arten trækker op i større vandløb i forsommeren og gy-

der der (Miljøstyrelsen, Stavsild, 2022). Æggene gydes direkte i vandet og klækkes efter 3-5 dage, og ynglen tilbringer 

kun kort tid i vandløbet inden de trækker ud i saltvand det følgende efterår (Krog & Carl, 2019). Som beskrevet ovenfor, 

vil et worst-case blow-out med 325 kg bentonit i Ribe Å og Tved Å under en median-minimum situation give en øget 

døgntrans-port af sediment på hhv. 8 % og 42 % i vandløbet, og det er ikke sandsynligt at stavsild-æg som ikke påvirkes 

af den normale døgntransport af sediment i vandløbet, vil blive det af denne mer-udledningen fra et blow-out. Stavsild 

trækker op og gyder i nogle af Europas mest sediment-belastede vandløbssystemer som Loire og Severn (Maitland & 

Hatton-Ellis, 2003), hvor sedimentkoncentrationen i mundingsområdet kan nå op på 50.000 mg/liter (Manning, Langs-

ton, & Jonas, 2010). Både voksne og juvenile individer vurderes derfor som værende meget tolerante overfor en kortva-

rig mer-udledning af suspenderet materiale fra en blow-out i vandløbene.   

Samlet set vurderes det at der ikke vil ske skade på fiskene på udpegningsgrundlaget i H78, og deres bevaringsstatus vil 

ikke forringes. 

Tved Å og Ribe Å er begge udpeget som naturtypen vandløb i basisanalysen for vandplanerne 2022-2027 

(Miljøstyrelsen, 2022). Tved Å er ved krydsningspunktet vurderet til at have en samlet god økologisk tilstand under de 

eksisterende forhold. Den gode økologiske tilstand er baseret på god tilstand for bentiske invertebrater og ukendt til-

stand for både fisk og makrofytter. Ribe Å er vurderet til at have samlet moderat tilstand under de nuværende forhold. 

Den moderate tilstand er baseret på høj tilstand for hhv. bentiske invertebrater, fisk og makrofytter, men en moderat 

tilstand for alger (fytobenthos).  

Som tidligere nævnt er det rimeligt at antage, at sedimenttransporten i Ribe Å og Tved Å ved en worst-case situation 

med udslip af boremudder maksimalt vil øge sedimenttransporten i vandløbet med hhv. 8 % og 42 % den pågældende 

dag. Der er i forvejen en betragtelig variation i sedimenttransporten, og i Brede Å varierede transporten uden bund-

transport 500 % fra 2.000 kg per døgn til 10.000 kg per døgn i en periode med lav vandføring på mellem 2 og 4 m3s-1 i 

foråret 1995 (Pedersen & Svendsen, Restaurering af Brede Å - Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære arealer, 1999). 

De tilførte stofmængder fra en eventuel blow-out i Ribe å og Tved Å-systemerne vurderes således at være indenfor den 

daglige variation i sedimenttransport i systemet, hvor brinksammenstyrtninger og lignende sedimentpulser, også er na-

turligt forekommende fænomener. Et udslip af boremudder med en kort og mindre påvirkning vurderes derfor ikke at 

ændre på tilstanden i Ribe Å og Tved Å, og naturtypen vandløb vurderes derfor ikke at blive skadet under anlægsarbej-

det.   

Selvom den økologiske tilstand for fisk og makrofytter er ukendt i nogle af vandområderne er vurderingen sikker, da 

den øgede sedimenttransport er meget lille i forhold til den samlede sedimenttransport og variationen i åerne. Naturty-

pen vandløb vurderes derfor ikke at blive skadet under anlægsarbejdet i disse vandløb.    

Det vurderes, at den korte afstand til åen fra arbejdspladserne ikke er et problem i det konkrete tilfælde, da der kun er 

små terrænforskelle, da habitatområdet ved krydsningen kun omfatter selve åen, og da der ikke er naturarealer om-

kring åen.  

Der er ikke kortlagt habitatnaturtyper på arealerne nærmest arbejdspladsen mod nord. Arbejdspladsen mod syd græn-

ser op mod et areal, som er kortlagt som tidvis våd eng (6410) med højt naturtilstandsindeks (0,81). Det vurderes, at 
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der er behov for at sikre, at engen ikke påvirkes som følge af arbejdspladsens tilstedeværelse. Dette gøres ved iværk-

sættelse af afværgeforanstaltninger som beskrevet i afsnittet herom. 

Odder kan ikke udelukkes at anvende de vandløbsnære arealer omkring projektets krydsning af ådalen og arten vurde-

res at være følsom over for forstyrrelse i nærheden af sin yngleplads. Odderen yngler som regel i et afsides beliggende 

sø- eller moseområde med udstrakt rørskov eller anden tæt vegetation. Denne type habitat findes ikke i umiddelbar 

nærhed af arbejdspladsen (Madsen, 2007). Oddere gør ofte brug af faunapassager under veje og må forventes at være 

tilvænnet forstyrrelser i et vist omfang, når de færdes gennem territorierne.    

Det vurderes, at en væsentlig negativ påvirkning af odder, og dermed også skade på Natura 2000-området, som følge af 

projektets anlægsarbejder kan udelukkes. Det skyldes at:  

 Arbejdspladserne etableres ikke inde i habitatområdet  

 Støj og forstyrrelse kun berører en meget lille del af det samlede potentielle levested langs Ribe Å  

 Støj og forstyrrelser kun berører en meget lille del af et evt. odder-territorie, da hannerne har territorier 
på typisk 10 km vandløbsstrækning og hunner ca. det halve.  

 Det vurderes, at arbejdspladsen ikke ligger i umiddelbar nærhed af yngleområdet 

 Forstyrrelsen er midlertidig og vil kun ske en enkelt sæson (2-4 måneder), hvorefter levestedets kvalitet 
vil være som inden anlægsarbejdet blev gennemført. 

 Odderen er primært aktiv om natten, mens anlægsarbejdet primært sker om dagen. Om vinteren kan 
dog forekomme arbejde i de mørke timer om morgenen og sen eftermiddag 

 Odderen formodes at være tilvænnet en vis støj ved bl.a. faunapassager under veje 

 Odder er i gunstig bevaringsstatus, og bestanden er i fremgang 
 

I forbindelse med projektet nedtages en 60 kV mast og tilhørende luftledning i Ribe Ådal (se Figur 12-8). Nedtagningen 

af mast tager 2-4 uger og af ledning 1-2 dage og sker uden for fuglenes yngleperiode 15. marts-15. juli. Herudover vil 

der findes en adgangsvej ind til masten fra nord, som etableres med køreplader på tværs af § 3 beskyttet mose, som 

ikke er en habitatnaturtype. Masten står ca. 12 meter nord for Ribe Å og er ikke placeret i et område med habitatnatur. 

Luftledningen krydser ikke registreret habitatnatur, udover Ribe Å. Arbejdspladsen vil medføre forstyrrelse i området 

som følge af menneskelig færdsel og støj fra de maskiner som nedtager og bortkører mastedelene.  

I modsætning til arbejdspladser ved underboring, sker forstyrrelse i forbindelse med nedtagning af mast inde i habitat-

området og tæt på Ribe Å. Til gengæld varer den kortere tid, sker udelukkende i dagtimerne hvor odder ikke er aktiv og 

sker ikke mellem 15. marts og 15. juli (disse afværgeforanstaltninger er beskrevet i afsnit 11.7.3). Forstyrrelsen som 

følge af nedtagning af en 60 kV mast og tilhørende luftledning vurderes ikke at medføre en skade af odder.  

Vand fra udgravningen af mastens fundament (hvis dette skal fjernes) bortledes til terræn og efter aftale med lodsejer 

som beskrevet i afsnit 9.2.3.1 således at der ikke er risiko for, at det bortledte vand strømmer overfladisk af til Ribe Å. 

Herved vurderes en skade på Ribe Å og de arter, herunder fisk, der lever i den, at kunne udelukkes.  

12.3.1.1.3 Virkninger i driftsfasen  

Tilstedeværelse af et underboret kabelanlæg vil ikke have nogen påvirkning på arter og naturtyper på udpegningsgrund-

laget i driftsfasen. Dette skyldes, at kabelanlægget ligger i jorden, ikke udleder stoffer til omgivelserne, ikke kan med-

føre en drænende effekt da det ligger i et foringsrør omgivet af bentonit og ikke skaber en barriere for dyr på udpeg-

ningsgrundlaget. 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  326/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

12.3.1.1.4 Nedtagningsfasen og reparation 

I forbindelse med anlægsarbejdet blev det vurderet at den arbejdsplads der anlægges for underboringen af Ribe Å 

kunne risikere at påvirke den tilgrænsende habitat tidvis våd eng (6410). Det vurderes derfor om der kan forekomme 

negative påvirkninger at Natura 2000-området ved nedtagningsfasen eller ved evt. reparation af anlægget. Da der ved 

reparation og nedtagning af anlægget ikke skal foretages underboring af Ribe Å og der dermed ikke skal oprettes en 

arbejdsplads for dette, vurderes det at der ved nedtagning og reparation af anlægget ikke forventes at forekomme ne-

gative påvirkninger af arter og habitater i Natura 2000-området. 

12.3.1.1.5  Afværgeforanstaltninger 

Langs den østlige side af arbejdspladsen syd for underboringen af Ribe Å, etableres der en jordvold eller en anden for-

anstaltning med tilsvarende barriereeffekt, fordi terrænet skråner ned mod habitatområdet, som ligger tæt på arbejds-

pladsen. Det endelige valg af afværgeforanstaltning besluttes i samråd med den valgte entreprenør og Esbjerg Kom-

mune. 

Ved arbejdspladsen nord for Ribe Å, vil det blive sikret, at materialer fra arbejdspladsen ikke kan erodere ned mod habi-

tatområdet. Det kan evt. gøres ved at udlægges sand, men det konkrete tiltag vil blive aftalt i samråd med den valgte 

entreprenør og Esbjerg Kommune. 

 

 

Figur 12-9 Arbejdsplads for underboring ved Henne Strand, etableret i forbindelse med Energinets projekt Viking 

Link. Her er der udlagt sand under dele af arbejdspladsen, så den ikke skråner 

12.3.1.2 Habitatområde H86 Brede Å 

På tværs af habitatområde H86 Brede Å skal der etableres et nyt 400 kV-kabelanlæg ved underboring (se Figur 12-10). 

Underboringen krydser ikke områder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.  
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Figur 12-10 Underboring ved krydsningen af habitatområde H86 ved Brede Å. Underboringen omfatter foruden habi-

tatområdet et beskyttet engareal nord for vandløbet. Arbejdspladser vil ligge i forlængelse af under-

boringen. 

12.3.1.2.1 Udpegningsgrundlag og målsætninger 

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet består af én naturtype og 4 arter (Tabel 12-5) 

Tabel 12-5 Udpegningsgrundlag for H86 Brede Å. (Miljøstyrelsen, 2020). Tal i parentes henviser til de talkoder, 

som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. Ø angiver, at der er tale om 

en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. 
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Jf. Natura 2000-planen er målsætningen, at hele Vadehavsområdet med dets mange beskyttelsesområder er kendeteg-

net ved en god naturtilstand. I området er der fokus på de marine naturtyper, Varde Ådals brakvandsprægede miljø, 

Tøndermarsken og andre inddigede marskområder og åer med udløb til vadehavet samt hele områdets funktion som 

levested og rasteplads for en lang række ynglende og trækkende fugle og andre arter.  

Målsætningerne handler om at opnå gunstig bevaringsstatus og sikre at tilstand og areal for naturtyper og levesteder 

for arter er stabilt eller i fremgang. 

Der hvor kabelanlægget krydser habitatområde H86 Brede Å findes naturtypen vandløb (3260). 

Der er fundet spor/ekskrementer fra odder på to lokaliteter langs Brede Å. Der er desuden registeret odder flere steder 

i Brede Å systemet lige uden for habitatområdet. Basisanalysen for området vurderer, at odder har en stabil forekomst i 

dette område. I forbindelse med Danmarks afrapportering til EU i 2019 er arten vurderet til at være i gunstig bevarings-

tilstand i Jylland (Fredshavn, J. et al, 2019).  

Det tages udgangspunkt i, at fiskene på udpegningsgrundlaget samt odder kan være til stede på strækningen, hvor an-

lægget krydser Brede Å. 

12.3.1.2.2 Virkninger i anlægsfasen  

Brede Å krydses af et kabelanlæg etableret ved styret underboring. Ved krydsning af Brede Å er habitatområdet ca. 13 

meter bredt og selve underboringen er ca. 115 meter lang (se Figur 12-10). 

 Arbejdsarealerne til underboringen placeres uden for habitatområdet. Mod nord er der dyrket mark og mod syd brak-

arealer. Mod nord er arbejdspladsen placeret i en afstand af 57-78 m og mod syd i en afstand af 21-25 meter fra habi-

tatområdet og vandløbet, da underboringen er forlænget mod nord for at undgå at placere arbejdsplads i en beskyttet 

eng.  

Den styrede underboring under Brede Å gennemføres efter de retningslinjer, som fremgår af projektbeskrivelsen, her-

under tiltag som mindsker risikoen for blow-out, hvor boremudder undslipper til overfladen (se bilag 1). I projektbeskri-

velsen fremgår det også, at recirkulation af boremudder på tværs af habitatområdet enten sker ved transport med last-

bil eller udlæg af en slange på tværs af habitatområdet. Begge metodikker er derfor vurderet.   

Ved kørsel vil denne ske ad kørevej og eksisterende veje og i større afstand fra habitatområdet end arbejdspladserne. 

Derfor er forstyrrelse fra transporten inddraget i vurderingen under arbejdspladserne.  Hvis der udlægges en slange, vil 

den være til stede i op til 2-3 måneder og formentlig markant kortere tid.  

Tilstedeværelse af en slange på tværs af vandløbet i 2-3 måneder ved Brede Å vurderes ikke at medføre en skade på 

vandløbet, bl.a. fordi vandløbet er stort nok til, at gennemstrømning ikke vil blive hindret, og slangen vurderes ikke at 

udgøre en barriere for fiskene. Den slange der anvendes, vil være tilpasset anvendelsen, og er således afprøvet stan-

dardmateriel ved denne type opgaver.   

I forbindelse med underboring af Brede Å vil der være konstant opsyn med underboringen, så den kan stoppes ved 

mindste tegn på udslip af boremudder i vandet. Herudover er der udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer, at der kan 

reageres hurtigt og korrekt på uforudsete hændelser (se projektbeskrivelsen, bilag 1 og afsnit 9.5.3). 

I en worst case-situation, vil der ske blow-out med op til 5 m3 boremudder indeholdende i alt 325 kg bentonit. Bereg-

ninger viser, at materialet vil fortyndes 12 gange per minut i Brede Å i en medianminimumsituation og indgå som del af 

vandløbets sedimenttransport. Der er en betydelig sedimenttransport i danske vandløb, som i gennemsnit indeholder 

12 mg suspenderet stof per liter vand (Thodsen H. , et al., 2019). Medianminimumvandføringen på underboringslokali-

teten er 1,0 m3s-1, hvilket svarer til en døgnmiddeltransport på ca. 1.100 kg sediment. Sedimenttransporten i Brede Å 

er tidligere undersøgt ved vandføringer mellem 2 og 20 m3s-1, og sedimenttransporten varierer ved disse vandføringer 
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mellem ca. 2.000 kg og 23.000 kg per døgn når bundtransporten (normalt 50-60 % af den samlede transport) ikke blev 

inkluderet i målingerne (Pedersen & Svendsen, Restaurering af Brede Å - Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære 

arealer, 1999). Mer-tilførslen fra en worst-case situation med et kraftigt blow-out under en medianminimumvandfø-

ringssituation vil således kortvarigt øge sedimenttransporten i vandløbet med cirka 30 % den pågældende dag, mens 

det i en periode som den målte af (Pedersen & Svendsen, Restaurering af Brede Å - Stoftilbageholdelse på de 

vandløbsnære arealer, 1999) vil ligge på en forøgelse på 1-16 %. Der er betragtelig variation i sedimenttransporten i 

vandløb, da den i høj grad er bestemt af nedbør, årstid og afstrømning, og ifølge (Pedersen & Svendsen, Restaurering af 

Brede Å - Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære arealer, 1999) varierede transporten uden bundtransport med op til 

500 % fra minimumniveauet på 2.000 kg per døgn til 10.000 kg per døgn i en periode hvor vandføringen lå lavt på mel-

lem 2 og 4 m3s-1 i foråret 1995. De tilførte stofmængder fra en eventuel blow-out på boringslokaliteten vurderes såle-

des at være indenfor den daglige variation i sedimenttransport i systemet, hvor brinksammenstyrtninger og lignende 

sedimentpulser, også er naturligt forekommende fænomener. Ved blow-out udledes primært helt fine lerpartikler, som 

kræver lave vandhastigheder under 0,1 cm s-1 for at sedimentere på bunden (Earle, Physical Geology, 2014). Velfunge-

rende gydebanker i vandløb ligger hvor vandhastigheden er tilstrækkelig til at undgå at vandløbets naturlige transport 

af fine partikler sedimenterer i dem (Nielsen & Sivebæk, Sådan laver man gydebanker for laksefisk, 2015). Det er derfor 

ikke sandsynligt at de fine partikler fra en blow-out vil ødelægge eksisterende, brugbare gydebanker i vandløbene. Ud-

sving i koncentrationerne af suspenderet materiale er naturligt forekommende i de fleste vandmiljøtyper, og fisk er ge-

nerelt meget modstandsdygtige overfor meget høje koncentrationer hvis påvirkningen er kort. Ved påvirkninger af un-

der 0,125 døgns varighed, er der således ikke i den videnskabelige litteratur registreret øget dødelighed hos juvenile 

eller voksne ferskvandsfisk ved koncentrationer på under 100.000 mg/l suspenderet materiale (Karlsson, Kraufvelin, & 

Östman, 2020). 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området indeholder snæbel, bæklampret og flodlampret. 

Flodlampret gyder på vandløbsstrækninger med god strøm, og hvor vandløbsbunden består at sten og grus (Møller, 

Flodlampret, 2018). Gydeområderne kan således sammenlignes med gydebanker for laks, og vurderes derfor ikke påvir-

ket jævnfør ovenstående gennemgang af påvirkningen af gydebanker. Når larverne klækkes, vandrer de mod områder 

med blød bund, hvor de ernærer sig af fint organisk materiale, alger og mikroorganismer. Her er larverne mobile og le-

ver i et blødbundssediment, der er betinget af aflejringer. Larverne vil derfor ikke tage skade af sedimentation af ler 

partikler i denne del af deres livscyklus. Voksne flodlampretter trækker op i vandløbene i løbet af hele året inden gyd-

ningen som finder sted om foråret. I tilfælde af et blow-out vil voksne flodlampretter kunne forlade lokaliteten midlerti-

dig, hvis sedimentfanen er generende. De lampretter der trækker op i Brede Å vil have svømmet igennem Vadehavet 

inden da, hvor sedimentkoncentrationerne i vandsøjlen varierer kraftigt fra 11 – 278 mg l-1  (Gry, 1942) (Kristensen, 

1993). Den variation i vandløbets sedimenttransport der vil komme fra et eventuelt blow-out 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 orga-

nisk 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, Bæklampret Lampetra planeri, Bloch, 1784, 2012), (Carl & Møller, 

Udbredelse og forekomst af otte fiskearter i de danske habitatområder, 1995-2017, 2019). Det vurderes som for flod-

lampret, at blow-out 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 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 blow-out. 

Snæbel trækker op i vandløbene for at gyde i løbet af efteråret, og selve gydningen finder sted i november-december 

(Miljøstyrelsen, Snæbel, 2022). Snæblen benytter sig ikke af gydebanker til sine æg, idet snæblens æg gydes direkte i 

vandsøjlen og driver med vandstrømmen. Æggene spredes og klæber sig gradvist til planter, sten og grus frem til 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  330/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

klækning i februar-marts. Ifølge (Pedersen & Svendsen, Restaurering af Brede Å - Stoftilbageholdelse på de 

vandløbsnære arealer, 1999) varierede vandføringen i Brede Å i november-marts 1994-1995 fra 2 til 20 m3s-1 og sedi-

menttransporten uden bundtransport varierede fra 2.000 til 23.000 kg per døgn. Et worst-case blow-out med 325 kg 

bentonit vil under sådanne forhold give en øget døgntransport af sediment på 1-16 % i vandløbet, og det er ikke sand-

synligt at snæbel-æg som ikke påvirkes af den normale døgntransport af sediment i vandløbet, vil blive det af denne 

mer-udledningen fra et blow-out. Snæbellarverne forlader vandløbene og trækker ud i saltvand i april-maj, og der er 

således som udgangspunkt ikke snæbler i vandløbene i sommerperioden hvor medianminimumvandføringen typisk fin-

der sted. Snæblen er tilpasset livet i Vadehavet, hvor turbiditeten kan udvise markante udsving til høje niveauer (fra 11 - 

278 mg/l ifølge (Gry, 1942), (Kristensen, 1993). Snæblen vurderes derfor at være tolerant over en kortvarig mer-udled-

ning af suspenderet materiale fra en blow-out i vandløbene. 

Samlet set vurderes det at der ikke vil ske skade på fiskene på udpegningsgrundlaget i H86, og deres bevaringsstatus vil 

ikke forringes. 

Brede Å er udpeget som naturtypen vandløb og er i basisanalysen for vandplanerne 2021-2027 (Miljøstyrelsen, 2022) 

vurderet til at have samlet god økologisk tilstand under de eksisterende forhold. Den gode økologiske tilstand er base-

ret på god tilstand for bentiske invertebrater og ukendt tilstand for makrofytter og fisk.  

Som tidligere nævnt er det rimeligt at antage, at sedimenttransporten i Brede Å ved en worst-case situation med udslip 

af boremudder maksimalt vil øge sedimenttransporten i vandløbet med 30 % den pågældende dag i en medianmini-

mumsituation. Der er i forvejen en betragtelig variation i sedimenttransporten, og i Brede Å varierede transporten uden 

bundtransport med op til 500 % fra 2.000 til 10.000 kg per døgn i en periode med lav vandføring på mellem 2 og 4 m3s-1 

i foråret 1995 (Pedersen & Svendsen, Restaurering af Brede Å - Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære arealer, 1999). 

De tilførte stofmængder fra en eventuel blow-out i Brede Å-systemet vurderes således at være indenfor den daglige 

variation i sedimenttransport i systemet, hvor brinksammenstyrtninger og lignende sedimentpulser, også er naturligt 

forekommende fænomener. Et udslip af boremudder med en kort og mindre påvirkning vurderes derfor ikke at ændre 

på tilstanden i Brede Å, og naturtypen vandløb vurderes derfor ikke at blive skadet under anlægsarbejdet.   

Selvom den økologiske tilstand for fisk og makrofytter er ukendt i en del af vandområdet er vurderingen sikker, da den 

øgede sedimenttransport er meget lille i forhold til den samlede sedimenttransport og variationen i denne i Bede Å. 

Naturtypen vandløb vurderes derfor ikke at blive skadet under anlægsarbejdet i disse vandløb. 

Det vurderes at den korte afstand til åen fra arbejdspladsen mod syd ikke er et problem i det konkrete tilfælde, da der 

kun er små terrænforskelle og da habitatområdet ved krydsningen kun omfatter selve åen og der ikke er naturarealer 

omkring åen.  

Det konkrete område omkring Brede Å vurderes at være mindre egnet for odder men det kan ikke udelukkes at odde-

ren anvender de vandløbsnære arealer omkring projektets krydsning af ådalen og arten vurderes at være følsom over 

for forstyrrelse i nærheden af sin yngleplads. Odderen yngler som regel i et afsides beliggende sø- eller moseområde 

med udstrakt rørskov eller anden tæt vegetation. Denne type habitat findes ikke i umiddelbar nærhed af arbejdsplad-

sen. Oddere gør ofte brug af faunapassager under veje og må forventes at være tilvænnet forstyrrelser i et vist omfang, 

når de færdes gennem territorierne.    

Det vurderes, at en væsentlig påvirkning af odder som følge af projektets anlægsarbejder kan udelukkes. Det skyldes at:  

 Arbejdspladserne etableres ikke inde i habitatområdet  

 Støj og forstyrrelse kun berører en meget lille del af det samlede potentielle levested langs Brede Å  

 Støj og forstyrrelser kun berøre en meget lille del af et evt. odder-territorie, da hannerne har territorier 
på typisk 10 km vandløbsstrækning og hunner ca. det halve.  

 Det vurderes at arbejdspladsen ikke ligger i umiddelbar nærhed af et egnet yngleområde 
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 Forstyrrelsen vil være midlertidig og kun ske en enkelt sæson (2-4 måneder), hvorefter levestedets 
kvalitet vil være som inden anlægsarbejdet blev gennemført. 

 Odderen er primært aktiv om natten, mens anlægsarbejdet primært sker om dagen, men om vinteren 
kan der forekomme arbejde i de mørke timer om morgenen og sen eftermiddag 

  Odderen formodes at være tilvænnet en vis støj bl.a. ved faunapassager under veje 

 Odder er i gunstig bevaringsstatus og bestanden er i fremgang 
 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at anlægsfasen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af hverken arter el-

ler naturtyper på habitatområdets udpegningsgrundlag. 

12.3.1.2.3 Virkninger i driftsfasen  

Tilstedeværelse af et underboret kabelanlæg vil ikke have nogen påvirkning på arter og naturtyper på udpegningsgrund-

laget i driftsfasen. Dette skyldes, at kabelanlægget ligger i jorden, ikke udleder stoffer til omgivelserne, ikke kan med-

føre en drænende effekt da det ligger i et foringsrør omgivet af bentonit og ikke skaber en barriere for dyr på udpeg-

ningsgrundlaget.  

12.3.1.3 Habitatområde H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen  

Habitatområde H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen krydses tre steder af det nye 400 kV-anlæg, henholds-

vis ved Arnå som et luftledningsanlæg, ved Grøn Å som et kabelanlæg etableret ved styret underboring og ved Sønderå 

som et luftledningsanlæg (se Figur 12-11, Figur 12-12 og Figur 12-13). 

Ved krydsningen af Arnå er habitatområdet ca. 10 meter bredt. Arealerne nord og syd for åen er kortlagt som § 3 be-

skyttet eng.  
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Figur 12-11 Placering af luftledningsanlægget ved krydsningen af habitatområde H90 ved Arnå 

 

Ved krydsningen af Grøn Å er habitatområdet ca. 60 meter bredt og arealerne omkring vandløbet (diget) er kortlagt 

som mose. 
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Figur 12-12 Underboring og omtrentlig placering af arbejdspladser ved krydsningen af habitatområde H90 ved Grøn Å 

 

Ved krydsningen af Sønderå (se Figur 12-13) er habitatområdet ca. 10 meter bredt. Der findes ingen § 3 beskyttede na-

turtyper i området omkring krydsningen. 
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Figur 12-13 Placering af luftledningsanlægget ved krydsningen af habitatområde H90 ved Sønderå. Ledningen fort-

sætter syd for grænsen til Tyskland, men som en del af det tyske projekt, som er beskrevet under ku-

mulative forhold. (Kortlagt naturtype og habitatområde er sammenfaldende). 

12.3.1.3.1 Udpegningsgrundlag og målsætninger 

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet udgøres af to naturtyper og seks arter (se Tabel 12-6). 

 

Tabel 12-6  Udpegningsgrundlag for H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen (Miljøstyrelsen, 2021). 

Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. Ø angi-

ver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet. 
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Jf. Natura 2000-planen er målsætningen, at hele Vadehavsområdet med dets mange beskyttelsesområder er kendeteg-

net ved en god naturtilstand. I området er der fokus på de marine naturtyper, Varde Ådals brakvandsprægede miljø, 

Tøndermarsken og andre inddigede marskområder og åer med udløb til vadehavet samt hele områdets funktion som 

levested og rasteplads for en lang række ynglende og trækkende fugle og andre arter. 

Målsætningerne handler om at opnå gunstig bevaringsstatus og sikre at tilstand og areal for naturtyper og levesteder 

for arter er stabilt eller i fremgang. 

Bæklampretten har beskedne krav til både leve- og gydesteder hvilket afspejles i dens forholdsvis store udbredelse på 

landsplan. Arten findes med levedygtige bestande i langt de fleste jyske vandløb og dens udbredelse vurderes at være 

stabil. Bæklampret er registreret 4 steder i Vidå og Sønderå.  

Flodlampretten er en vandrende fisk, der yngler i vandløb og vokser op i havet.  Arten er fundet et enkelt sted i Sønder 

Å, men ikke på strækningen, hvor anlægget krydser. Det vurderes dog, at vandløbssystemet giver gode muligheder for 

en forekomst flodlampret.  

Havlampretten opvokset i havet, men vandrer i sommerperioden op i større vandløb for at gyde. Arten er overvåget i 

H90, men der findes ingen konkrete fund og kendskab til artens forekomst er derfor mangelfuld. Vandløbenes karakter 

vurderes dog at give fine forudsætninger for en forekomst af havlampret. 

Gydebestanden af snæbel i Vidå-systemet vurderes at være stabil eller svagt stigende, og vandløbssystemet er artens 

vigtigste danske gydeområde. 

Dyndsmerling er Danmarks mest sjældne ferskvandsfisk og den betegnes som kritisk truet. Arten har en meget begræn-

set udbredelse, men er påvist i de yderste koge af Vidå-systemet. Arten er således ikke til stede med en kendt fore-

komst ved nogle af krydsningerne af habitatområdets vandløb. 

Der er fundet spor/ekskrementer fra odder på 11 lokaliteter i Vidå systemet. Basisanalysen for området vurderer, at 

odder har en stabil forekomst i dette område, og ud fra områdets karakter med vandløb samt uforstyrrede skjulesteder 

vurderes der ikke at være trusler for artens forekomst i området. 

Det tages som udgangspunkt, at fiskene på udpegningsgrundlaget samt odder kan være til stede, hvor anlægget krydser 

Arnå, Grøn Å og Sønderå. 

12.3.1.3.2 Virkninger i anlægsfasen  

Ved krydsning af Arnå og Sønder Å er habitatområdet begge steder ca. 10 meter bredt og krydses med et luftlednings-

anlæg. Påvirkninger fra anlægsarbejderne i forbindelse med etablering af luftledningsanlægget omfatter etablering af 

master i nærheden af habitatområdet og trækning af ledninger over vandløbene. 

Ledningen vil blive trukket over begge vandløb med et reb og dette vurderes ikke at kunne skade vandløb.  

Ved Arnå er den arbejdsplads der er nærmest habitatområdet placeret ved mast 167. Arbejdspladsen ved Arnå vil være 

mindst 20 meter fra Natura 2000-området.   

Anlægsarbejdet for master sker udenfor habitatområdet og vurderes derfor ikke at påvirke naturtyper.   

I forbindelse med anlægsarbejdet, herunder trækning af ledning og rejsning af master forekommer forstyrrelser i form 

af færdsel, støj fra entreprenørmaskiner mm. Ved trækning af ledning over få dage inde i området og ved rejsning af 

master 2-4 måneder uden for området.  

Odder kan ikke udelukkes at anvende de vandløbsnære arealer omkring projektets krydsning af ådalen og arten vurde-

res at være følsom over for forstyrrelse i nærheden af sin yngleplads. Odderen yngler som regel i et afsides beliggende 
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sø- eller moseområde med udstrakt rørskov eller anden tæt vegetation (Madsen et al. 2007). Denne type habitat findes 

ikke i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen. Oddere gør ofte brug af faunapassager under veje og må forventes at 

være tilvænnet forstyrrelser i et vist omfang, når de færdes gennem territorierne.    

Det vurderes, at en væsentlig påvirkning af odder som følge af projektets anlægsarbejder kan udelukkes. Det skyldes, 

at:  

 Arbejdspladserne til masterejsning etableres ikke inde i habitatområdet  

 Trækning af ledning hen over vandløbet sker over få dage og i dagtimerne.  

 Støj og forstyrrelse kun berører en meget lille del af det samlede potentielle levested langs både Sneum 
Å og Holsted Å  

 Støj og forstyrrelser kun berøre en meget lille del af et evt. odder-territorie, da hannerne har territorier 
på typisk 10 km vandløbsstrækning og hunner ca. det halve.  

 Det vurderes at arbejdspladsen ikke ligger i umiddelbar nærhed af et potentielt yngleområde 

 Forstyrrelsen vil kun ske en enkelt sæson (2-4 måneder), hvorefter levestedets kvalitet vil være som 
inden anlægsarbejdet blev gennemført. 

 Odderen er primært aktiv om natten, mens anlægsarbejdet primært sker om dagen, men om vinteren 
kan der forekomme arbejde i de mørke timer om morgenen og sen eftermiddag 

 Odderen formodes at være tilvænnet en vis støj bl.a. ved faunapassager under veje 

 Odder er i gunstig bevaringsstatus og bestanden er i fremgang 
 

En skade på fiskene som følge af krydsning med luftledningsanlæg vurderes at kunne udelukkes, da disse ikke vurderes 

sårbare over for anlægsstøj og forstyrrelse.   

Grøn Å krydses af et 400 kV kabelanlæg, etableret ved en styret underboring og efter de retningslinjer som fremgår af 

projektbeskrivelse, herunder tiltag som mindsker risikoen for blow-out, hvor boremudder undslipper til overfladen (se 

bilag 1 Projektbeskrivelse). På krydsningsstedet er habitatområdet ca. 60 m bredt og selve underboringer er 140 m lang 

(se Figur 12-12) I projektbeskrivelsen fremgår det også, at recirkulation af boremudder på tværs af habitatområdet en-

ten sker ved transport med lastbil eller udlæg af en slange på tværs af habitatområdet. Begge metodikker er derfor vur-

deret. Disse retningslinjer suppleres med krav til underboringen som de fremgår af afsnit 9.5 og bilag 6, hvorved risi-

koen for blow-out under selve åen reduceres, så det i princippet kun vil udgøre en teoretisk mulighed.  

Ved kørsel vil denne ske ad kørevej og eksisterende veje og større afstand fra habitatområdet end arbejdspladserne. 

Derfor er forstyrrelse fra transport inddraget i vurderingen under arbejdspladserne.   

Hvis der udlægges en slange, vil den være til stede i op til 3 måneder, men formentlig markant kortere tid. Vegetationen 

den ligger på kan blive påvirket, men der findes ingen anden registreret habitatnatur på krydsningsstedet ud over selve 

vandløbet, som vurderes ikke at være sårbart overfor slangens tilstedeværelse ligesom den ikke vurderes at udgøre en 

barriere for fisk i vandløbet. 

Hvis der alligevel sker blow-out af boremudder i Grøn Å, kan udslippet påvirke vandløbet. Der anvendes udelukkende 

miljøacceptable stoffer i boremudderet og en påvirkning som følge af udslip af miljøfarlige stoffer kan derfor udelukkes. 

Den mulige påvirkning vil således være som følge af udslip af fint sediment som kan påvirke evt. tilstedeværende fisk, da 

de meget små partikler i boremudderet kan sætte sig fiskenes gæller og hindre iltoptag.  

I forbindelse med underboring vil der være konstant opsyn med underboringen, så den kan stoppes ved mindste tegn 

på udslip af boremudder i vandet. Herudover er der udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer, at der kan reageres hur-

tigt og korrekt på uforudsete hændelser. (se projektbeskrivelsen, bilag 1 og afsnit 9.5.3).  
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I en worst case-situation, vil der ske blow-out med op til 5 m3 boremudder indeholdende i alt 325 kg bentonit. Bereg-

ninger viser, at materialet vil fortyndes 23 gange per minut i Grøn Å og indgå som del af vandløbets sedimenttransport. 

Der er en betydelig sedimenttransport i danske vandløb, som i gennemsnit indeholder 12 mg suspenderet stof per liter 

vand (Thodsen H. , et al., 2019). Medianminimumvandføringen på underboringslokaliteten er 1,9 m3s-1, hvilket svarer 

til en døgnmiddeltransport på ca. 2000 kg sediment. I den nærliggende Brede Å som er sammenlignelig i størrelse, vari-

erer vandføringen mellem 2 og 20 m3s-1 og sedimenttransporten varierer mellem ca. 2000 kg og 23.000 kg per døgn 

når bundtransporten (normalt 50-60 % af den samlede transport) ikke blev inkluderet i målingerne (Pedersen & 

Svendsen, Restaurering af Brede Å - Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære arealer, 1999). Det virker derfor rimeligt at 

antage, at sedimenttransporten i Grøn Å ved boringslokaliteten som minimum ligger omkring 2.000 kg/døgn i en medi-

anminimumsituation, og mertilførslen fra en worst-case situation med et kraftigt blow-out under en medianminimum-

vandføringssituation vil således kortvarigt øge sedimenttransporten i vandløbet med cirka 17 % den pågældende dag. 

Der er betragtelig variation i sedimenttransporten i vandløb, da den i høj grad er bestemt af nedbør, årstid og afstrøm-

ning, og i Brede Å varierede transporten uden bundtransport med 500 % fra 2.000 til 10.000 kg per døgn i en periode 

hvor vandføringen lå lavt på mellem 2 og 4 m3s-1 i foråret 1995. De tilførte stofmængder fra en eventuel blow-out i 

Grøn Å vurderes således at være indenfor den daglige variation i sedimenttransport i systemet, hvor brinksammenstyrt-

ninger og lignende sedimentpulser, også er naturligt forekommende fænomener. Ved blow-out udledes primært helt 

fine lerpartikler, som kræver lave vandhastigheder under 0,1 cm s-1 for at sedimentere på bunden (Earle, Physical 

Geology, 2014). Velfungerende gydebanker i vandløb ligger hvor vandhastigheden er tilstrækkelig til at undgå at vandlø-

bets naturlige transport af fine partikler sedimenterer i dem (Nielsen & Sivebæk, Sådan laver man gydebanker for 

laksefisk, 2015). Det er derfor ikke sandsynligt at de fine partikler fra en blow-out vil ødelægge eksisterende, brugbare 

gydebanker i vandløbene. Udsving i koncentrationerne af suspenderet materiale er naturligt forekommende i de fleste 

vandmiljøtyper, og fisk er generelt meget modstandsdygtige overfor meget høje koncentrationer hvis påvirkningen er 

kort. Ved påvirkninger af under 0,125 døgns varighed, er der således ikke i den videnskabelige litteratur registreret øget 

dødelighed hos juvenile eller voksne ferskvandsfisk ved koncentrationer på under 100.000 mg/l suspenderet materiale 

(Karlsson, Kraufvelin, & Östman, 2020). 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området indeholder snæbel, bæklampret, flodlampret, havlampret og dynd-

smerling. 

Hav- og flodlampret gyder på vandløbsstrækninger med god strøm, og hvor vandløbsbunden består at sten og grus (Carl 

& Riis, Atlas over danske saltvandsfisk - Havlampret, 2018) (Møller, Flodlampret, 2018). Gydeområderne kan således 

sammenlignes med gydebanker for laks, og vurderes derfor ikke påvirket jævnfør ovenstående gennemgang af påvirk-

ningen af gydebanker. Når larverne klækkes, vandrer de mod områder med blød bund, hvor de ernærer sig af fint orga-

nisk materiale, alger og mikroorganismer. Her er larverne mobile og lever i et blødbundssediment, der er betinget af 

aflejringer. Larverne vil derfor 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 blow-out vil voksne hav- og flodlampretter kunne forlade lokaliteten 

midlertidig, hvis sedimentfanen er generende. De lampretter der trækker op i Grøn Å vil have svømmet igennem Vade-

havet inden da, hvor sedimentkoncentrationerne i vandsøjlen varierer kraftigt fra 11 – 278 mg/l (Gry, 1942) (Kristensen, 

1993). Den variation i vandløbets sedimenttransport der vil komme fra et eventuelt blow-out 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 orga-

nisk 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, Bæklampret Lampetra planeri, Bloch, 1784, 2012), (Carl & Møller, 

Udbredelse og forekomst af otte fiskearter i de danske habitatområder, 1995-2017, 2019). Det vurderes som for hav-

lampret, flodlampret og laks, at blow-out ikke vil medføre forringet overlevelse af æg/larver i gydebankerne. 
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Bæklampret lever blandt andet i vandløb med langsom strøm og blød bund som arten graver sig ned i, og arten er såle-

des 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 blow-out. 

Snæbel trækker op i vandløbene for at gyde i løbet af efteråret, og selve gydningen finder sted i november-december 

(Miljøstyrelsen, Snæbel, 2022). Snæblen benytter sig ikke af gydebanker til sine æg, idet snæblens æg gydes direkte i 

vandsøjlen og driver med vandstrømmen. Æggene spredes og klæber sig gradvist til planter, sten og grus frem til klæk-

ning i februar-marts. I den nærliggende Brede Å, som er sammenlignelig med Grøn Å i størrelse og vandføring (se gen-

nemgang ovenfor), varierede vandføringen i november-marts 1994-1995 fra 2 til 20 m3s-1 og sedimenttransporten 

uden bundtransport fra 2.000 til 23.000 kg per døgn (Pedersen & Svendsen, Restaurering af Brede Å - 

Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære arealer, 1999). Et worst-case blow-out med 325 kg bentonit i Grøn Å vil under 

sådanne forhold give en øget døgntransport af sediment på 1-16 % i vandløbet, og det er ikke sandsynligt at snæbel-æg 

som ikke påvirkes af den normale døgntransport af sediment i vandløbet, vil blive det af denne mer-udledningen fra et 

blow-out. Snæbellarverne forlader vandløbene og trækker ud i saltvand i april-maj, og der er således som udgangspunkt 

ikke snæbler i vandløbene i sommerperioden hvor medianminimumvandføringen typisk finder sted. Snæblen er tilpas-

set livet i Vadehavet, hvor turbiditeten kan udvise markante udsving til høje niveauer (fra 11 - 278 mg/l ifølge (Gry, 

1942), (Kristensen, 1993). Snæblen vurderes derfor at være tolerant over en kortvarig mer-udledning af suspenderet 

materiale fra en blow-out i vandløbene. 

Dyndsmerling er meget sjælden i Danmark, og er siden 2012 kun observeret i Sølsted Mose og Magisterkogen (Søgaard, 

et al., 2015) som afvander til Vidå-systemet. Arten kræver varme, lavvandede og vegetationsrige områder med blød 

bund, og dens primære habitattyper er afsnørede åslyngninger og store sumpe (Meyer & Hinrichs, 2000). Dyndsmerling 

gyder i varmt, stillestående vand såsom oversvømmede engområder om foråret når vandtemperaturen når over 15 gra-

der. Underboringslokaliteten i Grøn Å og vandløbet nedstrøms udgør ikke i sig selv et egnet gydehabitat for dyndsmer-

ling, og en eventuel blow-out vil derfor ikke forstyrre artens gydning. Dyndsmerling er meget stationær, og findes ofte 

nedgravet i sedimentet, idet dens evne til at trække luft ind fra overfladen og respirere gennem kropsoverfladen gør 

den meget robust overfor lave iltniveauer (Kjær & Andersen, 2012). I kraft af artens meget høje tolerance overfor høje 

sedimentniveauer og dens evne til at leve nedgravet i sedimentet i længere perioder, vurderes en kortvarig forøgelse af 

sedimenttransporten i vandløbet som følge af en blow-out ikke at kunne påvirke dyndsmerling negativt.  

Samlet set vurderes det at der ikke vil ske skade på fiskene på udpegningsgrundlaget i H90, og deres bevaringsstatus vil 

ikke forringes. 

Grøn Å er udpeget som naturtypen vandløb og er i basisanalysen for vandplanerne 2021-2027 (Miljøstyrelsen, 2022) 

vurderet til at have samlet moderat økologisk tilstand under de eksisterende forhold. Den moderate økologiske tilstand 

er baseret på høj tilstand for bentiske invertebrater, ukendt tilstand for makrofytter og moderat tilstand for fisk.  

Som tidligere nævnt er det rimeligt at antage, at sedimenttransporten i Grøn Å ved en worst-case situation med udslip 

af boremudder i en medianminimumvandføring maksimalt vil øge sedimenttransporten i vandløbet med cirka 17 % den 

pågældende dag. Der er i forvejen en betragtelig variation i sedimenttransporten, og i Brede Å varierede transporten 

uden bundtransport med 500 % fra 2.000 til 10.000 kg per døgn i en periode hvor vandføringen lå lavt på mellem 2 og 4 

m3s-1 i foråret 1995 (Pedersen & Svendsen, Restaurering af Brede Å - Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære arealer, 

1999). De tilførte stofmængder fra en eventuel blow-out i Grøn Å-systemet vurderes således at være indenfor den dag-

lige variation i sedimenttransport i systemet, hvor brinksammenstyrtninger og lignende sedimentpulser, også er natur-

ligt forekommende fænomener. Et udslip af boremudder med en kort og mindre påvirkning vurderes derfor ikke at æn-

dre på tilstanden i Grøn Å, og naturtypen vandløb vurderes derfor ikke at blive skadet under anlægsarbejdet.   

Selvom den økologiske tilstand for makrofytter er ukendt i en del af vandområdet er vurderingen sikker, da den øgede 

sedimenttransport er meget lille i forhold til den samlede sedimenttransport og variationen i denne i Grøn Å. 
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Arbejdsarealerne til underboringen placeres uden for habitatområdet. Mod både nord og syd er der dyrket mark. Selve 

åen er omgivet af en dæmning, som er registreret som mose. Det vurderes, at den korte afstand til åen fra arbejdsplad-

serne ikke er et problem i det konkrete tilfælde, da åen her er omgivet af et dige, og da habitatområdet ved krydsnin-

gen kun omfatter selve åen. 

Det konkrete område vurderes at være mindre egnet for odder, udover til gennemgang. Odder gør ofte brug af fauna-

passager under veje og må forventes at være tilvænnet forstyrrelser i et vist omfang når de færdes. En skade på denne 

art som følge af forstyrrelse vurderes at kunne udelukkes. Det skyldes at; 

 anlægsfasen har en kort varighed på 2-3 måneder 

 at arbejdspladsen ligger skjult i forhold til vandløbet pga. diget,  

 Det vurderes at arbejdspladsen ikke ligger i umiddelbar nærhed af et potentielt yngleområde 

 at anlægsarbejdet fortrinsvis sker i dagtimerne mens odderen primært er aktiv om natten 

 der vil fortsat være vil være lange uforstyrrede strækninger, som odderen kan søge til.  

 Odderen formodes at være tilvænnet en vis støj bl.a. ved faunapassager under veje 
 

12.3.1.3.3 Virkninger i driftsfasen  

Tilstedeværelse af et luftledningsanlæg over Arnå og Sønderå vil ikke medføre en væsentlig påvirkning af habitatområ-

dets arter eller naturtyper i driftsfasen. Det samme gør sig gældende for kabelanlægget under Grøn Å da dette ligger i 

jorden. For begge er argumentet, at anlæggene ikke afgiver stoffer til omgivelserne eller skaber en barriere for arter på 

udpegningsgrundlaget. Hverken tilstedeværelse af luftledninger eller det underborede kabel vurderes at medføre øde-

læggelse eller forringelse af egnet habitat for odderen, hvorfor en væsentlig påvirkning af arter i driftsfasen kan afvises.  

12.3.1.4 Habitatområde H239 Alslev Ådal 

Habitatområdet er en del af Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet og omfatter ca. 457 hektar. Området ligger mere 

end 15 km væk fra det nye 400 kV højspændingsanlæg. 

12.3.1.4.1 Udpegningsgrundlag og målsætninger  

Området er udpeget af hensyn til 15 naturtyper, fem arter af fisk og et pattedyr (odder). 

 

Tabel 12-7: Arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for H239 Alslev Ådal (Miljøstyrelsen, 2021). Tal i parentes 

henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * an-

giver, at der er tale om en prioriteret naturtype jf. habitatdirektivet 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  340/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

 

 

Habitatområdet bliver ikke krydset af højspændingsanlægget, hvorfor ingen af naturtyperne, der findes på udpegnings-

grundlaget, vil blive påvirket af projektet. Ingen af habitatnaturtyperne vil blive vurderet yderligere.  

Ingen vandløb i habitatområdet vil blive påvirket som følge af projektet, hvorfor fiskene heller ikke vurderes at opleve 

en negativ påvirkning. Disse vil derfor ikke blive behandlet yderligere.  

Der er fundet spor/ekskrementer fra odder på to lokaliteter langs med Alslev Å og ved seneste overvågning blev der re-

gistreret odder på en enkelt lokalitet i området. Det vurderes dog ud fra områdets karakter, er der er stor sandsynlighed 

for at odderen bruger området i større grad end hvad overvågningen indikerer. Hanindividerne kan have territorier der 

strækker sig over mere end 10 km, men det er alligevel usandsynligt at forstyrrelser fra nærværende projekt vil med-

føre en væsentlig negativ påvirkning på individer af odder som er knyttet til områderne i H239. Arten vil derfor ikke 

blive behandlet yderligere. 

12.3.1.5 Fuglebeskyttelsesområde F51 Ribe Holme og engene med Kongeåens udløb  

Fuglebeskyttelsesområde F51 udgør en del af Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet og har et samlet areal på 6.701 ha.  

12.3.1.5.1 Udpegningsgrundlag og målsætninger 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet fremgår af Tabel 12-8og stammer fra den gældende Natura 2000-

basisanalyse for området. Området er udpeget for 12 arter af ynglefugle og 7 arter af trækfugle. 

I området er der fokus på egnede levesteder for fuglearter på udpegningsgrundlaget. Marsken er en naturlig del af det 

havskabte vadehavslandskab, og her har en genopretning af et højt naturindhold i det kulturbetingede landskab høj 

prioritet. Herved vil grundlaget for forekomsterne af fuglearterne på udpegningsgrundlaget forbedres. 

 

Tabel 12-8 Udpegningsgrundlag for F51 Ribe Holme og engene med Kongeåens udløb. Det er angivet, om der er tale 

om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T). 
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Jf. Natura 2000 planen er målsætningen for fuglene på udpegningsgrundlaget, at Fuglebeskyttelsesområdet bidrager til 

at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig bestand af de udpegede arter på nationalt eller internationalt ni-

veau. Herudover skal der sikres tilpas uforstyrrede levesteder og der er en høj prioritering af arterne plettet rørvagtel, 

brushane, mosehornugle, blåhals og kortnæbbet gås.  

Målsætning for pibesvane er ikke beskrevet i Natura 2000-planen for 2016-2021, da arten er ny på udpegningsgrundla-

get i basisanalysen for perioden 2022-2027. Arten forekommer fåtalligt og forekomsten er helt naturligt meget fluktue-

rende (Miljøstyrelsen, 2020), og det antages, at målsætningen gældende for pibesvane vil være at Fuglebeskyttelses-

området skal bidrage til at sikre levesteder for en levedygtig bestand på nationalt eller internationalt niveau. Det anta-

ges desuden at tilstanden og det samlede areal af levesteder for pibesvane som trækfugl i området sikres eller øges, 

således at der findes tilstrækkelige egnede raste- og fødesøgningssteder for arten, hvilket svarer til målsætningen for 

bramgås og kortnæbbet gås.  

Miljøstyrelsen har gennemført overvågning af hedehøg i 2017 og 2018, i området hvor projektet krydser Ribe Østerå, 

men uden at finde arten. På baggrund af data fra DOF, vurderes der at være et ynglepar i fuglebeskyttelsesområdet. 
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Figur 12-14 F51 Ribe Å. Levestedskortlægning som udført af Miljøstyrelsen. Det ses at der er kortlagt levesteder 

for mose- og rørskovsfugle ca. 300-400 meter vest for både 400 kV og 60 kV anlæggets krydsning af 

fuglebeskyttelsesområdet. Men ikke i selve krydsningerne. 

 

Ved ynglefugleundersøgelserne i nærværende projekt (se Bilag 3C Ynglefugle) er der fundet rørdrum, rørhøg og blåhals, 

i området. Fundene er alle sket øst for projektets krydsning af fuglebeskyttelsesområdet (se Figur 12-15). Hedehøgs 

ynglested ligger vest for projektområdet, men arten kan søge føde i området omkring projektet, ligesom det vurderes, 

at plettet rørvagtel kan være overset, eller evt. ikke var til stede det konkrete år, da den danske bestand er særdeles 

fluktuerende.   

 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  343/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

 

Figur 12-15 Kortlægning af ynglefugle i projektområdet. Fra Bilag 3C ynglefugle 
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Figur 12-16 . Lokalitet 9, Vesterenge samt Fæsted, Kalvslund og Ribe Mose. Fra Bilag 3C Ynglefugle. 

 

På baggrund af kortlægningsdata vurderes det at være mindre sandsynligt, at arter på udpegningsgrundlaget yngler i 

anlæggets krydsning af ådalen. Ud fra et forsigtighedssynspunkt er det antaget, at rørdrum, rørhøg, blåhals, hedehøg og 

plettet rørvagtel, engsnarre samt hvid stork kan findes i Ribe Østerå omkring projektets krydsning.  

Forekomst af kystfugle som klyde, brushane og sorthovedet måge beskrives derimod ikke nærmere, da der ikke er eg-

nede levesteder såsom kortgræssede strandenge (typiske yngleområder for klyde og brushane og til dels fjordterne) og 

søer med småøer med hættemågekolonier (typisk yngleområde for sorthovedet måge og fjordterne). De nærmeste 

potentielle levesteder for de fire nævnte arter findes hovedsagelig på strandengene ved udløbet af Ribe Å i en afstand 

af mindst 8 km fra arbejdsområdet.  

Miljøstyrelsen (Danmarks Miljøportal, 2020; Miljøstyrelsen, 2021) har i 2018 fundet 60 ynglepar af blåhals, og i 2019 

konstateret 4 syngende plettet rørvagtel, 4-6 ynglepar af rørhøg og 5 par rørdrum, i området som er vurderet egnet for 
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mose- og rørskovsfugle. Dvs. i et område som ligger vest for projektet (se  Figur 12-14). Der er ikke observeret ynglende 

mosehornugle i perioden 2013-2019 (Miljøstyrelsen, 2021). Miljøstyrelsen har vurderet, at områderne som er egnet for 

mose- og rørskovsfugle, er moderat påvirket af menneskelig forstyrrelse. Bestanden af rørhøg, rørdrum, hedehøg og 

plettet rørvagtel har mindre, men stabile bestande. Engsnarre (0-2 par) og mosehornugle (0-4 par) yngler uregelmæs-

sigt i området.  

Fjordterne er ikke registreret ynglende under NOVANA kortlægningen, og levesteder blev vurderet til moderat. 

Ifølge DOF-data, som er indtastet på Danmarks Miljøportal, blev der fundet en engsnarre i 2014 ved Flugtskydebanen, 

Skydebanevej 4 (ca. 2 km øst for projektet). Data fra DOFbasen viser desuden, at engsnarre i 2015 var ret talrig på mar-

kerne umiddelbart nord for fuglebeskyttelsesområdet med op til ni syngende fugle. Samme år blev der også gjort et 

enkelt fund af en syngende fugl indenfor fuglebeskyttelsesområdet ca. 1. km vest for underboringen. Siden 2015 er der 

ingen sikre fund inden for 1 km af projektområdet (DOFbasen, 2022). Det kan dog ikke afvises, at engsnarre kan fore-

komme i umiddelbar nærhed af eller i fuglebeskyttelsesområdet, da der i de efterfølgende år er flere fund af op til fem 

syngende fugle forskellige steder indenfor en radius af 2-4 km fra arbejdsområdet. 

Hvid stork er ikke registreret ved NOVANA kortlægningerne i 2017-2019. Ifølge data fra DOFbasen og storkene.dk er der 

i 2022 et nyt ynglepar af hvid stork, der har slået sig ned i reden på Ribe Rådhus midt i Ribe knap 2 km fra projektområ-

det (Storkene.dk, 2022). Arten er registreret rastende og fouragerende både øst og vest for tracéet ifølge data fra DOF-

basen i årene 2010-2022, og det er derfor sandsynligt at arten passerer projektområdet mellem flyvninger til og fra re-

destedet.   

Fire af de seks arter af trækfugle forekommer regelmæssigt i fuglebeskyttelsesområdet med varierende bestande. De 

sidste to arter, skestork og pomeransfugl er endnu ikke overvåget, hvorfor det ikke er muligt at udtale sig om deres be-

stande (Miljøstyrelsen, 2021).  

• Hedehøg er primært knyttet Sønderjylland, og på landsplan har arten sin nordlige udbredelse i dette 
fuglebeskyttelsesområde. Arten yngler i intensivt dyrkede arealer, og afgrødernes højde ved hedehøgens 
ankomst i april har stor betydning for valg af redested. De store sammenhængende engarealer giver gode 
ynglemuligheder for hedehøg, og lokalt vurderes der ikke at være væsentlige trusler for artens mulighed for at 
yngle i fuglebeskyttelsesområdet. Hedehøg er rødlistet som truet og er en sjælden ynglefugl, som har næsten 
hele sin landsbestand i Sønderjylland samt Vestjylland syd for Varde Å. Tilknyttet det åbne agerland samt enge 
og heder. I 2011 blev den danske bestand vurderet som stabil og på 25-26 ynglepar (Holm, et al., 2021). DCE 
har ud fra NOVANA overvågningen konkluderet (DCE, 2020), at antallet af hedehøg i Danmark har fluktueret 
siden 1980 men statistisk set overordnet er stabil. Udbredelsen er dog faldet i perioden, baseret på data fra 
DOFs atlasprojekter. I Skandinavien yngler der i Sverige 45-75 par (stigende), Finland 1-9 par mens arten ikke 
yngler i Norge. Den europæiske bestand er på 54.500-92.200 par med største bestande i Rusland og Ukraine 
(Christensen, et al., 2022). 

• Plettet rørvagtel: Ifølge Basisanalysen udgør Ribe Østerå områdets bedste og mest sikre lokalitet. Der er i 
fuglebeskyttelsesområdet kortlagt to levesteder i god tilstand, og der vurderes ikke at være væsentlige trusler 
for arten i området.  

• Blåhals: I fuglebeskyttelsesområdet blev det vurderet i basisanalysen at blåhals har store arealer med gode 
muligheder for at ekspandere den lokale bestand, og der vurderes ikke at være trusler mod dens fortsatte 
forekomst. 

• Der er kortlagt 11 levesteder for rørdrum i området med moderat-høj tilstand for levestederne, hvoraf de 
moderate tilstande skyldes tilstedeværelsen af mindre rørskovsarealer. Bestanden i dette 
fuglebeskyttelsesområde er øget, hvilket nok skyldes at arten har slået sig ned i rørskovsdækkede digegrave. 
Det vurdere blev vurderet, at der er mange egnede levesteder for rørdrum i fuglebeskyttelsesområdet, og at 
der på baggrund af artens valg af ynglested, vurderes fortsat at være gode muligheder for at opretholde en 
bestand af rørdrum, da der ikke er væsentlige trusler for arten i dette fuglebeskyttelsesområde (Miljøstyrelsen, 
2021). 
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• Rørhøg er generelt fåtallig, men alligevel en karakteristisk ynglefugl i store rørskove i tilknytning til marsk og 
vadehav, de store åer samt søer og fjorde. I lighed med rørdrum, har arten også slået sig ned i digegravene til 
trods for, at færdsel på vejene langs indersiden af diget er tæt på de ynglende fugle. Der er kortlagt 12 
levesteder for rørhøg. Tilstanden er beregnet til moderat-god tilstand, hvoraf de store sammenhængende 
rørskovsområder sikrer, en god tilstand. Der er mange egnede levesteder for rørhøg i 
fuglebeskyttelsesområdet, og på baggrund af artens valg af ynglested, vurderes der fortsat at være gode 
muligheder for at opretholde en bestand af rørhøg, da der ikke er væsentlige trusler for arten i dette 
fuglebeskyttelsesområde (Miljøstyrelsen, 2021). 

• Udbredelsen af hvid stork i fuglebeskyttelsesområdet er ikke beskrevet, og arten forventes udtaget af 
udpegningsgrundlaget (Miljøstyrelsen, 2021). Som nævnt var der et par af hvid stork der slog sig ned i reden 
ovenpå Ribe rådhus og det vurderes derfor at arten kan være tilstede i fuglebeskyttelsesområdet fremover. 

• Mosehornugle er kritisk truet i Danmark med kun 6 ynglepar i Danmark (2018) hvor bestanden blev vurderet til 
stabil. Mosehornuglen har en fluktuerende yngleforekomst i Danmark, men den har gennem en lang årrække 
været en meget sjælden ynglefugl, og der er således kun registreret 1 par i fuglebekyttelsesområde F51 i 
henholdsvis 2004 og 2011 (Miljøstyrelsen, 2021). Arten er ikke fundet ynglende i 2019 i de 
fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget til yngleområde for mosehornugle. De største trusler mod arten er 
tab af ynglehabitat i form af udyrkede områder med lav vegetation (Holm, et al., 2021). 

• Der forefindes engarealer i hele fuglebeskyttelsesområde F51, men da arten foretrækker vegetation, der er 
mellem 20 cm og 50 cm igennem hele yngleperioden, vil de intensivt slåede og græssede enge ikke være 
optimale for arten. På trods af artens sparsomme forekomst i området vurderes det, at områdets store 
sammenhængende engarealer giver gode yngle- og fourageringsmuligheder for arten 

• Fjordterne. Der er kortlagt to levesteder for fjordterne. Tilstanden er beregnet til moderat tilstand. Det skyldes 
primært, at vegetationshøjden ikke er favorabel for ynglende terner på de to levesteder. Fjordterne hører til 
kystfugle, men arten vurderes at kunne fouragere i ådalen i projektområdet og vurderes derfor i det følgende. 

  
Trækfugleundersøgelserne (se Bilag 3B Trækfugle) indikerer, at området omkring Ribe Østerå og Munkesøen udgør et 

stort og betydningsfuldt overnatnings- og rasteområde for svaner. Ved Ribe Østerå er der blevet talt op til 1.125 over-

nattende svaner en enkelt gang og ellers mellem 100 og 500. Der er især tale om sangsvaner, men også pibesvaner og 

få knopsvaner. Det maksimale antal pibesvaner, som er den eneste svaneart på udpegningsgrundlaget, var 37 individer. 

Desuden kan trækfuglearterne skestork, pomeransfugl og hjejle potentielt raste både i fuglebeskyttelsesområdet og 

uden for området langs projektområdet. 

Lokaliteten har også nogen betydning for gæs, med observationer af op til 130 overnattende grågæs og 320 blisgæs. 

Trækfugleundersøgelserne (se Bilag 3B Trækfugle) indikerer, at området omkring Ribe Østerå og Munkesøen udgør et 

stort og betydningsfuldt overnatnings- og rasteområde for svaner. Ved Ribe Østerå er der blevet talt op til 1.125 over-

nattende svaner en enkelt gang og ellers mellem 100 og 500. Der er især tale om sangsvaner, men også pibesvaner og 

få knopsvaner. Det maksimale antal pibesvaner, som er den eneste svaneart på udpegningsgrundlaget, var 37 individer. 

Desuden kan trækfuglearterne skestork, pomeransfugl og hjejle potentielt raste både i fuglebeskyttelsesområdet og 

uden for området langs projektområdet.  

Lokaliteten har også nogen betydning for gæs, med observationer af op til 130 overnattende grågæs og 320 blisgæs.  

I regi af NOVANA overvågningen er trækfuglebestanden i fuglebeskyttelsesområdet overvåget (Tabel 12-9-). 

• Skestork er ikke overvåget i perioden, men i Basisanalysen nævnes at området er vigtigt for skestork, da Vade-

havets ynglebestand om efteråret raster i Sneum Digesø. Sneum Digesøs karakter med en del områder, hvor 

arten kan raste forstyrrelsesfrit, tilgodeser generelt artens krav til en rastelokalitet . Skestork optræder i Dan-

mark ved lavvandede kystområder, fjordlaguner og søer (Miljøstyrelsen, 2021; Holm, et al., 2021).  

• Pomeransfugl er ikke overvåget i perioden. Under det årlige forårstræk i april-maj ses pomeransfugl raste på 

dyrkede arealer i fuglebeskyttelsesområdet. Arten ses ofte omkring Nørre Farup Enge, men veksler noget 
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rundt for at finde arealer, hvor der endnu ikke er opvækst af landbrugsafgrøder. Pomeransfuglene ses i Dan-

mark typisk på pløjemarker og nysåede eller nyspirede korneller majsmarker samt lignende vegetationsfattige, 

tørre steder (Miljøstyrelsen, 2021; Holm, et al., 2021).  

• Forekomsten af pibesvane i dette fuglebeskyttelsesområde er i overvågningsperioden fra 2004 til 2017 helt 

naturligt meget fluktuerende, og arten er gennem det seneste årti blevet mere fåtallig i området (Tabel 12-9-). 

Som for de andre svaner gælder det, at arten flytter meget rundt efter føde, hvorfor fuglene sjældent træffes 

det samme sted i en længere periode. Den store andel af naturlige græsarealer og dyrkede arealer i fuglebe-

skyttelsesområdet tilgodeser generelt artens krav til føde. Vadehavsområdet sikrer desuden, at arten har et 

forstyrrelsesfrit område at overnatte i (Miljøstyrelsen, 2021; Holm, et al., 2021). Kortnæbbet gås, bramgås og 

blisgås raster og fouragerer i træk- og vintertiden på enge, ekstensive græsarealer og intensivt dyrkede land-

brugsarealer inden for fuglebeskyttelsesområdet og trækker ud til rast på vadefladerne om natten. Gåsear-

terne opholder sig normalt på strandenge, enge og landbrugsarealer, hvor de fouragerer. Arten raster og over-

natter i nærliggende vandområder (Miljøstyrelsen, 2021; Holm, et al., 2021). Fuglebeskyttelsesområdets karak-

ter med enge, ekstensive græsarealer og landbrugsarealer tilgodeser generelt artens krav til fourageringsom-

råder og muligheden for at overnatte forstyrrelsesfrit i Vadehavet tilgodeser dens krav til sikre og uforstyrrede 

raste- og overnatningslokaliteter. Det blev vurderet på den baggrund ikke at være væsentlige trusler for artens 

forekomst i området (Miljøstyrelsen 2021). 

• Blisgås har i fuglebeskyttelsesområdet haft en fluktuerende men overordnet stabil forekomst i overvågnings-

perioden fra 2004 til 2017. I Danmark er især områderne omkring Ringkøbing Fjord, i Vadehavet samt flere 

områder på Sjælland og Lolland-Falster de vigtigste raste- og overvintringsområder. Fuglebeskyttelsesområ-

dets karakter med enge, ekstensive græsarealer og landbrugsarealer tilgodeser generelt artens krav til foura-

geringsområder og muligheden for at overnatte forstyrrelsesfrit i Vadehavet tilgodeser dens krav til sikre og 

uforstyrrede raste- og overnatningslokaliteter. Der er i basisanalysen vurderet på den baggrund ikke at være 

væsentlige trusler for artens forekomst i området (Miljøstyrelsen, 2021). 

• Kortnæbbet gås har i fuglebeskyttelsesområdet en fluktuerende men stabil forekomst i overvågningsperioden 

fra 2004 til 2017.  

• Bramgås har i fuglebeskyttelsesområdet en stabil forekomst i overvågningsperioden fra 2004 til 2017 (Tabel 

12-9-). Bramgås var tidligere kun udbredt som vintergæst i Vadehavsområdet, men har i løbet af de sidste 10 

år udvidet sit overvintringsområde til resten af landet. I træktiden kan bramgæs ses over det meste af landet, 

og udbredelsen er generelt voksende (Christensen, et al., 2022).  

• Hjejle har i fuglebeskyttelsesområdet haft en fluktuerende, men generelt stabil forekomst i overvågningsperio-

den fra 2004 til 2017 (Tabel 12-9-). I fuglebeskyttelsesområdet raster og fouragerer arten på enge, strandenge 

og dyrkede arealer (Miljøstyrelsen, 2021; Holm, et al., 2021). Arten flytter om natten meget rundt efter føde, 

hvorfor fuglene sjældent træffes det samme sted i ret mange dage. Arten er således ikke knyttet til bestemte 

arealer i fuglebeskyttelsesområdet. Den store andel af naturlige græsarealer og dyrkede arealer i fuglebeskyt-

telsesområdet tilgodeser generelt artens krav til føde, og der blev vurderet ikke at være væsentlige trusler for 

artens fortsatte forekomst i fuglebeskyttelsesområdet (Miljøstyrelsen 2021). 
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  Tabel 12-9- Observationer af trækfugle. Fra områdets basisanalyse  

 

12.3.1.5.2 Virkninger i anlægsfasen 

Projektet er fastlagt, så der sker en underboring af ådalen, med arbejdspladser placeret nord og syd for ådalen, for bl.a. 

at friholde ådalen for større anlægsarbejder. Nedtagning af den eksisterende 60 kV luftledning på tværs af ådalen, her-

under en mast, sker uden for fuglenes yngletid. Nord for ådalen graves kablet ned over en strækning på ca. 250 meter, 

og dette sker udelukkende på landbrugsjord. Det forventes at anlægsarbejdet tager op til ca. 20 dage (lokalitet 9). Det 

forventes at arbejdspladsen for underboringen nord for ådalen tager 8 måneder. Der bliver så vidt muligt undgået kør-

sel i moser, enge og heder. Der kan ved behov anvendes køreplader i naturområderne (se afsnit 21.5). 

Fuglene inde i fuglebeskyttelsesområdet kan potentielt blive påvirket som følge af støj fra arbejdspladserne uden for 

fuglebeskyttelsesområdet. Desuden kan fuglene påvirkes af anlægsstøj langs hele projektområdet, hvis projektområdet 

udgør et egnet raste- eller yngleområde. Uden for fuglebeskyttelsesområdet arbejdes der primært i landbrugsområder, 

hvor hjejle, pomeransfugl, rørhøg, mosehornugle, hvid stork, hedehøg, gæs og svaner potentielt kan opholde sig enten i 

forbindelse med fødesøgning eller yngletid. 

En undersøgelse af effekten af pilotering på vandfugle (Cutts, 2009.) viste, at ved støj på under 50 dB var der ingen re-

spons. Ved nye støjkilder på 50-70 dB var responsen moderat og ved nye støjkilder på over 70 dB var responsen mode-

rat til høj. Generelt blev det vurderet at 70 dB var over grænsen for en adfærdsmæssig respons, men under grænsen 

for at fuglen lettede. Først ved støj over 85 dB blev en egentlig flugtrespons observeret, men uden at fuglen forsvandt 

helt ud af området. Ved regelmæssig støj var fuglenes respons på de nævnte støjniveauer mindre. En anden undersø-

gelse af anlægsarbejdets effekt i et kystnært område, herunder pilotering (Postlethwaite, B. & S. Stephenson, 2012)  

konkluderede, at den foreslåede 70 dB grænse var meget forsigtig, og at en grænse 10 dB højere stadig ville være for-

sigtig. I en afstand af 50 meter fra arbejdspladser ved underboring vil der være en støj på op til 65 dB. Det vurderes på 

den baggrund, at støjniveauet fra arbejdspladserne til underboringen vil være så lavt, at det ikke kan medføre en skade 

på fuglene. 

Det kan ikke udelukkes, at der sker en midlertidig forstyrrelse af ynglepar det år, hvor underboringen gennemføres. Især 

som følge af forstyrrelsen ved tilsyn af underboringen, hvor der kan være menneskelig færdsel ude i fuglebeskyttelses-

området flere gange i løbet af ynglesæsonen. Men også som følge af støj fra de arbejdspladser, som findes tæt på åda-

len og støjer ind i området.  

Selvom en art ikke forekommer i fuglebeskyttelsesområdet, er alle vilde arter på udpegningsgrundlaget og deres leve-

steder beskyttede både i og udenfor Natura 2000-områder.  

Øst for anlægget, i en afstand af mindst 500 m fra krydsningen og punktet, hvor underboringen påbegyndes, yngler 

småfuglene rødrygget tornskade og blåhals samt rørhøg og rørdrum, og arterne er tilknyttet rørsump og tilgroede 
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vådområder. Ingen af disse arter vurderes at være følsomme overfor en mindre støjpåvirkning i stor afstand (> 500 m) 

fra ynglepladserne.  

Blåhals er i fremgang som ynglefugl herhjemme. Arten er ikke rødlistet, og bestanden i ådalen udgør 60 ynglepar. I fug-

lebeskyttelsesområdet blev det vurderet i basisanalysen at blåhals har store arealer med gode muligheder for at ek-

spandere den lokale bestand, og der vurderes ikke at være trusler mod dens fortsatte forekomst. Forstyrrelse af den 

lokale bestand et enkelt år, vurderes ikke at kunne skade bestanden. 

Plettet rørvagtel er rødlistet som truet og har en oftest lille og stabil, men meget fluktuerende dansk bestand. Ifølge 

Basisanalysen udgør Ribe Østerå områdets bedste og mest sikre lokalitet, og der er i fuglebeskyttelsesområdet kortlagt 

to levesteder i god tilstand, og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for arten i området. Ifølge DOFbasen er ar-

ten registreret vest for underboringen og mindst 400 meter fra, og den er ikke registreret i området for nedtagningen af 

den eksisterende 60 kV ledning eller ved 60 kV kabellægningen. Da den naturlige variation i antallet af ynglepar er me-

get stor, da der er mange egnede ynglesteder for arten i ådalen, og da der ikke er fundet konkrete tegn på ynglepar i 

traceet, hvor der underbores, vurderes en skade på denne art som følge af forstyrrelse et enkelt år at kunne udelukkes.  

Rørdrum, der er rødlistet som sårbar, har en bestand på 5 ynglepar i ådalen (Moeslund et al., 2019). Det kan ikke ude-

lukkes, at enkelte ynglepar, som yngler her, bliver forstyrret det år, hvor underboringen gennemføres. Det er især for-

styrrelser i forbindelse med tilsyn, som vurderes at være problematisk. Tilsyn kan ske flere gange årligt og medføre øget 

færdsel tæt på ynglestedet, dog formentlig ikke i selve den tætte rørskov, hvor arten ofte yngler. Da der vil være tale 

om forstyrrelse af enkelte par et enkelt år i en lokal bestand, som i dag ikke aktuelt er truet, og som er en del af en vok-

sende national bestand på ca. 300 ynglepar, vurderes der ikke at være tale om en skade af bestanden i Natura 2000-

området.  Set i relation til den Skandinaviske bestand på ~2.300 ynglepar vurderes en midlertidig forstyrrelse i yngleti-

den ikke at kunne skade bestanden.  

Engsnarre er ikke registreret under ynglefugleundersøgelserne, men ifølge DOFbasen blev der registreret op til 3 

crexende engsnarrer i 2015 og 1 i 2022 inden for ca. 1 km af fuglebeskyttelsesområdet (DOFbasen, 2022). I 2022 blev 

der registreret 1 syngende han inden for ca. 300 meter af underboringen af kablet i et område nord for fuglebeskyttel-

sesområdet. Det kan ikke udelukkes at eventuelle ynglende engsnarrer bliver forstyrret af støj, færdsel mv. fra underbo-

ringen og tilsyn det ene år. Ved forstyrrelse kan uparrede engsnarre hanner flytte sig op til 400 km væk fra området 

(Mikkelsen 2010), og hvis der skulle befinde sig ynglende engsnarre i umiddelbar nærhed af projektet i anlægsfasen 

formodes det at eventuelle lokale ynglepar indenfor en umiddelbar nærhed vil opgive yngel. Engsnarre er listet som 

sårbar i Danmark med en bestand på 84 individer. Det vurderes ikke at en midlertidig forstyrrelse vil medføre skade på 

bestanden af engsnarre på udpegningsgrundlaget i eller uden for Natura 2000 området, ej heller være til hindring for 

opnåelse af gunstig bevaringsstatus.  

Det kan ikke udelukkes at et evt. ynglende par af mosehornugle vil blive forstyrret midlertidigt i anlægsfasen. I værste 

fald kan årets yngel i området opgives, hvis forstyrrelsen er vedvarende. Mosehornugle yngler cyklisk og falder sammen 

med store gnaverår (Cramp, 1985). De største trusler mod arten er tab af ynglehabitat i form af udyrkede områder med 

lav vegetation (Holm, et al., 2021). Eventuelt ynglende mosehornugler kan lettest registreres i april måned med par-

ringsspil og tuden om dagen. Der skal være en forstyrrelsesfri zone på minimum radius på 300 meter omkring redeste-

det. 

Den eneste art, som potentielt vurderes at kunne blive midlertidigt påvirket som følge af forstyrrelser, er hedehøg, der 

er en fåtallig dansk ynglefugl, med et kerneområde i Sydjylland. Den seneste kendte yngleplads ligger dog ca. 700-800 

meter vest for anlægget, og i kriterier for gunstig bevaringsstatus (Søgaard et al., 2015) vurderes det, at reden og et 

område i en radius af 200 m skal være uforstyrret i perioden 1. april-15. august. 

Arten vurderes desuden at være fleksibel i sit valg af redested, idet den er kendt for at skifte redested hvert år (jf. Bilag 

3C Ynglefugle). En forstyrrelse et enkelt år af fødesøgningsområdet vurderes ikke at have væsentlig betydning for arten, 
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da den som nævnt er kendt for at skifte redested hvert år (jf. Bilag 3C Ynglefugle), og da der er øvrige egnede områder i 

nærområdet, den kan anvende som yngleplads. De store sammenhængende engarealer giver gode ynglemuligheder for 

hedehøg, og Miljøstyrelsen har lokalt vurderet at der ikke er væsentlige trusler for artens mulighed for at yngle i fugle-

beskyttelsesområdet. I Danmark er bestanden af hedehøg stabil, og arten er i sin nordlige udbredelse med få ynglepar i 

Sverige og Finland (se Tabel 12-1; (Cramp, 1985)). Globalt set er populationsudviklingen nedadgående, og de største 

trusler udgøres af intensivt landbrugsdrift, klimaforandringer og prædation (BirdLife International, 2021). Det vurderes 

ikke at forstyrrelse fra anlægsstøj, menneskelig færdsel mv. vil påvirke bestanden negativt, der desuden bliver udført 

uden for artens yngletid. DOF’s arbejdsgruppe for Projekt Hedehøg kan kontaktes før anlægsarbejde i landbrugsområ-

der med henblik på at undgå forstyrrelse. Artens æglægning starter i normale år i maj måned og ungerne forlader reden 

i august (Nyegaard, Meltofte, Tofft, & Grell, 2014). 

Rørhøgen ynglede i et område ca. 1.200 meter øst for anlægget (Bilag 3C Ynglefugle). Rørhøg kan fouragere over store 

afstande fra yngleområdet, og kan derfor potentielt fouragere i det område hvor kablet nedgraves. Det kan ikke udeluk-

kes, at der sker en midlertidig forstyrrelse af ynglepar det år, hvor underboringen gennemføres. Især som følge af for-

styrrelsen ved tilsyn af underboringen, hvor der kan være menneskelig færdsel ude i fuglebeskyttelsesområdet flere 

gange i løbet af ynglesæsonen. Men også som følge af støj fra de arbejdspladser, som findes tæt på ådalen og støjer ind 

i området.  

Hvid stork: Nærmeste kendte rede er placeret i Ribe by >2 km fra projektområdet. Da arten ikke yngler inden for an-

lægsområdet, vurderes der ikke at være væsentlige påvirkninger af hvid stork i anlægsfasen. Hvis hvid stork potentielt 

fouragerer inden for 100 meter af anlægsarbejdet langs projektområdet, vil den potentielt blive bortskræmt fra anlægs-

støj mv, men arten vil kunne finde andre egnede områder at fouragere i mens anlægsarbejdet pågår. Desuden blive 

ådalen underboret, hvorpå det stadig vil være muligt for hvid stork at fouragere i ådalen. Det vurderes at en midlertidig 

fortrængning af et ynglepar af hvid stork fra dens fourageringsområde ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning i 

anlægsfasen.  

Fjordterne kan potentielt fouragere over åbent vand og derfor kan arten forekomme i ådalen. Fjordterne kan fouragere 

op til 30 km fra kolonierne, dog oftest under 10 km fra kolonierne (Becker et al., 1993; Black & Diamond, 2005; Furness 

& Tasker, 2000; Garthe, 1997; Perrow et al., 2011). Da projektområdet er >9 km fra det nærmeste kortlagte levested for 

fjordterne ved Mandø, kan arten potentielt fouragere i området i yngletiden. Da arten som nævnt kan dække store af-

stande, vurderes en midlertidig fortrængning af arten af en lille del af artens fourageringsområde ikke at udgøre en væ-

sentlig negativ påvirkning. Det vurderes at væsentlig negativ påvirkning af fjordterne i yngletiden kan udelukkes. 

Trækfugle 

Rastende gæs (bramgås, blisgås, og kortnæbbet gås) og svaner (pibesvane) kan potentielt fouragere langs projektområ-

det og dermed potentielt påvirkes og skræmmes væk som følge af anlægsstøj og aktiviteter i forbindelse med anlægsar-

bejdet. Påvirkninger i driftsfasen er vurderet i ’Samlet vurdering af kortnæbbet gås og bramgås’ nederst i vurderingen 

for N89 Vadehavet. Af  Figur 12-20 og Figur 12-21 i det førnævnte afsnit fremgår det, at der ifølge DOFbasen tidligere er 

registreret i omegnen af 1-3.200 kortnæbbet gås og 70-10.000 bramgæs inden for 1 km af projektområdet. For blisgås 

er der registreret i omegnen af 1-650 (middelværdi på 85). Det fremgår desuden af figurerne, at der uden for projekt-

området og den anvendte 1 km bufferzone er registreret langt større andele gæs, og det vurderes ikke at projektområ-

det udgør et særdeles egnet fourageringsområde sammenlignet med andre omkringliggende marker og enge. Der vur-

deres på den baggrund ikke at være væsentlige negative påvirkninger af bramgås, kortnæbbet gås og blisgås som følge 

af forstyrrelse i anlægsfasen.  

Pibesvane blev ifølge Bilag 3B Trækfugle primært registreret i områder øst for projektområdet, i Ribe Østerå og ved 

Munkesø men også på marker nordøst for Ribe. Da anlægsarbejdet foregår i trækperioden for pibesvane, og projektom-

rådet udgør et potentielt fødesøgningsområde for arten kan eventuelle rastende pibesvaner fortrænges fra området i 
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anlægsperioden. Det vurderes dog ikke at være til væsentlig skade for arten, da der findes mange egnede landbrugsom-

råder.  

Hjejle er som nævnt en meget mobil art, og raster primært på enge, strandenge men også dyrkede arealer og arten kan 

derfor fortrænges fra projektområdet i anlægsfasen. Da der er egnede områder inden for fuglebeskyttelsesområdet, og 

projektområdet primært udføres på landbrugsarealer, vurderes der ikke at være væsentlige negative påvirkninger af 

hjejle i anlægsfasen. Den samlede danske trækbestand lyder på op til 231.000 individer og er vurderet til livskraftig (ok-

tober 2018) (Holm, et al., 2021). 

Skestork kan ligeledes opholde sig i ådalen i trækperioden (DOFbasen 2022), men støj fra anlægsarbejdet vurderes ikke 

at forstyrre fugle i en afstand større end 100 meter ud fra et forsigtighedsprincip. Der vurderes fortsat at være mulig-

hed for at skestork kan raste inden for fuglebeskyttelsesområdet uden forstyrrelse, og der vurderes kun at være en lille 

sandsynlighed for at rastende skestork uden for beskyttelsesområdet ville kunne fortrænges eller forstyrres i anlægsfa-

sen. Desuden er skestorken yderst mobil i træktiden og flytter ofte rundt mellem lokaliteter, og arten er i fremgang i 

Danmark (Holm, et al., 2021). Der vurderes ikke at være væsentlig negativ påvirkning af skestork i anlægsfasen.  

Pomeransfugl Trækfuglebestanden i Danmark er vurderet til livskraftig, og i 2018 blev bestanden optalt til 346 individer 

med en stigende tendens. Det kan ikke udelukkes at eventuelle rastende pomeransfugl bliver forstyrret af støj, færdsel 

mv. fra underboringen og tilsyn det ene år. DOFbase registreringer tyder dog på at pomeransfugl ikke raster i områder 

øst for Ribe (DOFbasen, 2022). Det vurderes ikke at en midlertidig forstyrrelse vil medføre skade på bestanden af pome-

ransfugl, og væsentlig negativ påvirkning af pomeransfugl kan udelukkes. 

Da nedtagningen af 150 kV luftledningen nedtages uden for fuglenes yngletid skal det ske af hensyn til rastende træk-

fugle. 

Samlet set kan væsentlig negativ påvirkning af yngle- og trækfugle i området som følge af anlægsarbejde som fortræng-

ning, støj og menneskelig færdsel i projektområdet udelukkes.  

12.3.1.5.3 Virkninger i driftsfasen 

Da fuglebeskyttelsesområdet krydses med et kabel anlagt ved styret underboring, vil der ikke være påvirkninger af fug-

lelivet i driftsfasen på den del af strækningen, der forløber gennem området. 

Tilstedeværelse af master og luftledning i relativ nærhed af fuglebeskyttelsesområdet, især mod syd, kan potentielt 

medføre, at trækfugle på udpegningsgrundlaget kolliderer med ledningerne. Især kortnæbbet gås, bramgås, pibesvane 

og hvid stork vurderes potentielt at være udsat for dette.  

Ved Ribe Østerå og Munkesø blev der i forbindelse med feltundersøgelser udført i 2018/2019 observeret op til 1.200 

overnattende svaner og oftest flere hundrede. Begge lokaliteter vurderes at have stor betydning for sangsvane, mindre 

betydning for pibesvane.  

Ribe Østerå krydses direkte af projektet, men som en kabelanlæg, og derfor kan kollisioner inde i selve fuglebeskyttel-

sesområdet udelukkes. Der er ligeledes kabelanlæg på en længere strækning nord for fuglebeskyttelsesområdet.  
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Figur 12-17 Overnatningspladser for især svaner, men også gæs i Ribe Østerå og Munkesø. De foretrukne flyveru-

ter ved morgenudflyvning er vist. Figur fra Bilag 3B trækfugle. 

Undersøgelser har vist, at de vigtigste overnatningspladser for svaner og gæs findes øst for anlægget i Ribe Østerå og 

Munkesø. Både fra overnatningspladserne i Ribe Østerå og Munkesø flyver de overnattende svaner og gæs især mod 

nordøst og øst, og dermed væk fra luftledningsanlægget syd for Ribe Å (se Figur 12-17). 

I fuglebeskyttelsesområdet vest for anlægget, er der ikke er registreret sådanne overnatningspladser for gæs eller sva-

ner. Derfor er der ikke risiko for, at svaner og gæs herfra udviser tilsvarende østgående trækbevægelser og dermed risi-

kerer at komme i kontakt med de dele af anlægget, der ikke er kabellagt med en styret underboring. De øvrige arter på 

udpegningsgrundlaget for F51 udviser ikke tilsvarende daglige trækbevægelser mellem overnatningspladser og fourage-

ringsområder. 

Gæs:  

Kortnæbbet gås og bramgås er begge på udpegningsgrundlaget for F51. De to arter foretager fourageringstræk fra Va-

dehavet og ind over Sønderjylland, og da det ikke er muligt at bestemme hvilke gæs, der kommer fra hvilke områder, og 

da de flytter sig mellem de enkelte fuglebeskyttelsesområder i løbet af vintersæsonen, og må betragtes som en samlet 

bestand for N89-Vadehavet, er de potentielle påvirkninger af de to arter beskrevet samlet for N89 i afsnit 12.3.1.11. 

Konklusionen i afsnit 12.3.1.11 er, at kollisionsrisikoen for de to arter er så lille (hhv. 16 kortnæbbede gæs og 5 bram-

gæs for hele højspændingsanlægget), at det ikke har betydning for de overvintrende bestande i fuglebeskyttelsesområ-

det. En gennemførelse af den projekterede højspændingsforbindelse vil derfor ikke vil kunne påvirke bevaringsstatus 

for de to udpegningsarter. 
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Blisgås 

For blisgås er der registreret i omegnen af 1-650 (middelværdi på 85) inden for en km, og at der uden for projektområ-

det og den anvendte 1 km bufferzone er registreret langt større andele gæs primært langs kystområderne (DOFbasen, 

2022). Det vurderes ikke at projektområdet udgør et særdeles egnet fourageringsområde sammenlignet med andre 

omkringliggende marker og enge. Blisgås raster og fouragerer i træk- og vintertiden på enge, ekstensive græsarealer og 

intensivt dyrkede landbrugsarealer inden for fuglebeskyttelsesområdet og trækker ud til rast på vadefladerne om nat-

ten. Det formodes at de største fourageringstræk foregår mod vest ud til strandengene i Vadehavsområdet, og derfor 

potentielt sjældent krydser luftledningen på større fourageringstræk ind i landet. Kolissionsrisiko for blisgås er meget 

lav ligesom for de øvrige gæs (bl.a. bramgås) (Jödicke K., et al., 2018). Den danske bestand af blisgås er livskraftig med 

8.000 individer, og bestanden er stigende. Ledningen kabellægges under fuglebeskyttelsesområdet, og luftledningerne 

syd for området vil have ledninger hængende i et plan og med triplex konfiguration, som minimerer risikoen for kolli-

sion. Det vurderes derfor at en gennemførelse af den projekterede højspændingsforbindelse ikke vil kunne påvirke be-

varingsstatus for blisgås, og væsentlig negativ påvirkning kan udelukkes. 

Pibesvane: 

De svaner der er observeret i undersøgelserne (Bilag 3B) fløj alle mod øst og nordøst, dvs. væk fra de områder, hvor der 

vil blive etableret luftledningsanlæg syd for Ribe Østerå. De centrale dele af fuglebeskyttelsesområdet krydses med et 

kabelanlæg, som helt eliminerer risikoen for kollision, og luftledningerne syd for området vil have ledninger hængende i 

et plan og med triplex konfiguration, som minimerer risikoen for kollision. Det maksimale antal pibesvaner, der blev 

registreret, var 37 individer, og da svanerne generelt ikke kommer i nærheden af højspændingsanlægget og da kollisi-

onsraten er lav for pibesvane, vurderes antallet af kollisioner ikke at have et omfang som kan medføre en skade på pi-

besvanens bevaringsstatus. Yderligere kabellægges et eksisterende 60 kV anlæg som krydser Ribe Å, som en del af pro-

jektet, således at der centralt i området er mindre risiko for kollisioner end i dag.  

Skestork 

Skestork udelukkende er registreret i den vestlige del af Ribe holme, og der ifølge DOFbasen næsten udelukkende er 

registreret skestork i de kystnære habitater i fx laguner og indsøer og fjorde (DOFbasen, 2022). Det vurderes derfor som 

stærkt usandsynligt at skestork vil krydse luftledningen syd for Ribe holme. På den baggrund vurderes det at væsentlig 

negativ påvirkning af skestork i træktiden kan afvises. 

Ynglefugle i F51 

Hvid stork:  

Under NOVANA tællingerne blev hvid stork ikke registreret ynglende, men siden da har et par af hvid stork i sommeren 

2022 slået sig ned i Ribe by ca. 2 km vest for projektområdet og uden for F51 (Storkene.dk, 2022). Arten er registreret 

rastende og fouragerende både øst og vest for tracéet ifølge data fra DOFbasen i årene 2010-2022, og det er derfor 

sandsynligt at arten passerer projektområdet mellem flyvninger til og fra redestedet (DOFbasen, 2022). De største trus-

ler for hvid stork i Danmark er afvanding og opdyrkning af moser og enge, da arten er afhængig af våde områder til fou-

ragering i nærheden af reden. Hertil kommer at storke kolliderer med højspændingsledninger og er udsatte for jagt og 

tørke på overvintringspladserne i Afrika. Hvid stork er i stor risiko for at kollidere med luftledninger, og derfor har Eu-

ropa Kommissionen udarbejdet guidelines til at reducere eller eliminere kollisionsrisiko. 

I det projekterede luftledningsanlæg er elkablerne monteret i ét niveau som EU Kommissionen anbefaler (se 

12.3.1.2.3). I Danmark etablerer man ikke luftledninger uden jordtråd af hensyn til forsyningssikkerheden, idet fravær af 

jordtråd gør luftledningen mere udsat for lynnedslag. Derfor kan denne konstruktionsændring ikke benyttes som afvær-

geforanstaltning. Det vil derimod være muligt at benytte markører i områder med høj risiko for kollision mellem fugle 
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og luftledninger. Markører/skræmmere monteres på jordtråden som det ses på Figur 12-2 og Figur 12-4, hvor der hhv. 

er to og én jordtråde.  

De eksisterende 60 kV luftledninger kabellægges, samt 150 kV luftledningen nedtages i kraft af de nye 400 kV ledninger 

etableres. De nye 400 kV ledninger kabellægges gennem F51, og dermed minimeres kollisionsrisikoen for hvid stork. 

Nord for F51 kabellægges de nye 400 kV ledninger, men syd for F51 vil der stadig være en risiko for kollision med 400 

kV luftledningen. På trods af anvendelsen af triplex konfiguration kan hvid stork stadig være i risiko for kollision med 

jordtråden. På det foreliggende grundlag ikke kan afvises en negativ påvirkning af hvid stork i F51 Ribe Holme og engene 

ved Kongeåens udløb. Som afværgeforanstaltninger opsættes fuglemarkører på en strækning af højspændingsanlægget 

syd for Ribe holme ud fra forsigtighedsprincippet. 

Arterne hedehøg, rørhøg og mosehornugle kan ligeledes fouragere i områderne uden for F51, og i områder hvor der 

ikke er kabellagt. Den nederste højspændingsledning sidder typisk i en højde af 23-25 m og kan nå ned til 16 m over 

terræn midt mellem masterne. Ledningerne er monteret i triplex, dvs. 3 kabler samlet, hvilket gør dem meget synlige, 

og derfor vil kollisionsrisikoen være lille. Hedehøg fouragerer, som de andre kærhøge, lavt over jorden. Samtidig er he-

dehøg en meget adræt og manøvredygtig fugl.  Ligesom de øvrige kærhøge fouragerer rørhøg typisk lavt over terrænet 

og vil kun sjældent kommer op i en højde, hvor den vil være i risiko for at kollidere med højspændingsanlægget. Sam-

menholdt med, at rørhøg er en adræt og manøvredygtig art, vurderes det, at der ikke vil være nogen negativ påvirkning 

på rørhøg i højspændingsanlæggets driftsfase. Der er kun få observationer af mosehornugle øst for projektområdet, 

hvilket tyder på arten kun undtagelsesvis fouragerer i området (DOFbasen, 2022).  

På den baggrund vurderes det, at en negativ påvirkning på rørhøg, hedehøg og mosehornugle i Natura 2000-området 

kan udelukkes. 

Rørdrum er tæt knyttet til deres foretrukne habitater og vil kun yderst sjældent optræde udenfor dem. På den bag-

grund vurderes det, at en negativ påvirkning af rørdrum i driftsfasen kan udelukkes. 

12.3.1.5.4 Afværgeforanstaltninger 

Som afværgeforanstaltninger opsættes fuglemarkører på en strækning af højspændingsanlægget syd for Ribe holme ud 

fra forsigtighedsprincippet.  
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12.3.1.6 Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet 

Fuglebeskyttelsesområde F57 udgør en del af Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet og har et samlet areal på 115.370 

ha. Fuglebeskyttelsesområdet omfatter havområder i Vadehavet, som ligger mindst ca. 6 km fra projektet (se Figur 

12-6). 

Staten har i forbindelse med NOVANA-programmet gennemført tællinger af trækfugle i Vadehavet i perioden 2004-

2017 (Clausen, P. et al., 2019). Tallene viser at F57 Vadehavet har meget stor betydning for rastende gæs og betydning 

for rastende svaner.  

12.3.1.6.1 Udpegningsgrundlag og målsætning 

Udpegningsgrundlag for F57 Vadehavet fremgår af Tabel 12-10. Af arterne vurderes bramgås, mørkbuget knortegås, 

grågås, kortnæbbet gås, mørkbuget knortegås, lysbuget knortegås, pibesvane og sangsvane at være relevante at vur-

dere på i forhold til risiko for kollisioner. Området er udpeget for 9 arter af ynglefugle og 35 arter af trækfugle. 

 

Tabel 12-10 Udpegningsgrundlag for F57 Vadehavet. Det er angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller træk-

fugle (T). 

 

 

Jf. Natura 2000-planen for området er målsætningen for trækfuglene at: 

Natura 2000-området skal bidrage til at sikre levesteder for en levedygtig bestand på nationalt eller internationalt ni-

veau. Tilstanden og det samlede areal af levesteder for bramgås, grågås, kortnæbbet gås, lysbuget knortegås og mørk-

buget knortegås som trækfugl i området sikres eller øges, således at der findes tilstrækkelige egnede raste- og fødesøg-

ningssteder for arterne, så området kan huse en tilbagevendende rastebestand på 56.000 bramgæs, 5.100 grågæs, 

2.900 kortnæbbet gæs.  
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Pibesvane og sangsvane er nye på udpegningsgrundlaget, og derfor er der endnu ikke udarbejdet konkrete målsætnin-

ger for disse arter. Den generelle målsætning må dog formodes at være den samme som for alle øvrige udpegningsar-

ter, dvs. at størrelsen af bestandene og arealerne af deres levesteder skal være stabile eller i fremgang.  

Begge arter bruger primært Vadehavet til at overnatte i. Ifølge DCE Aarhus Universitet har tællingerne ikke været rettet 

mod at tælle sang- eller pibesvaner, der trækker til overnatning i Vadehavet. Der kan begge arter optræde i større tal på 

vaderne eller i de lavvandede områder uden for digerne. Af samme grund er det ikke muligt at udtale sig nærmere om 

bestandsudviklingen i fuglebeskyttelsesområdet (Miljøstyrelsen, 2020). 

Alle gåsebestandene har haft fluktuerende forekomster i fuglebeskyttelsesområdet gennem perioden 2004-2017 (Mil-

jøstyrelsen 2020). Staten har gennemført tællinger af trækfugle i fuglebeskyttelsesområde i regi af NOVANA program-

met i perioden 2004-2017 (Clausen, P. et al., 2019). Tallene for de arter der er særligt udsatte for kollision med luftled-

ninger er følgende:  

• Bramgås (bestand på 10.589-49.475) og årlige forekomster der overstiger internationale 1 %-bestandskriterier 
for rastende bestand. 

• Grågås (bestand på 2.199-10.215) og i ca. en tredjedel af årene forekomster der overstiger internationale 1 %-
bestandskriterier for rastende bestand. 

• Kortnæbbet gås (bestand på 33-4.718) og i ca. en tredjedel af årene forekomster der overstiger internationale 
1 %-bestandskriterier for rastende bestand. 

• Mørkbuget knortegås (bestand på 5.344-15.479) og årlige forekomster der overstiger internationale 1 %-
bestandskriterier for rastende bestand. 

• Lysbuget knortegås (bestand på 8-694) og i knap halvdelen af årene forekomster der overstiger internationale 
1 %-bestandskriterier for rastende bestand. 

• Sangsvane (bestand på 7-1.917) og dermed ikke eller kun i et mindre antal år forekomster der oversteg 
internationale kriterier.  

• Pibesvane (bestand på 0-207) og dermed oversteg bestanden ikke de internationale kriterier i nogen af årene, 
men i knap halvdelen af årene med forekomster, der oversteg nationale 1 %-bestandskriterier 

 

For gæssene vurderes der ikke at være lokale væsentlige trusler for arternes fortsatte udbredelse og forekomst i fugle-

beskyttelsesområdet. 

Pibesvane har i fuglebeskyttelsesområdet haft en lille forekomst i overvågningsperioden fra 2004 til 2017 og der er regi-

streret mellem 1 og 139 pibesvaner i F57 i årene 2010-2017. 

Sangsvane har i fuglebeskyttelsesområdet haft en lille forekomst i overvågningsperioden fra 2004 til 2017 og der er re-

gistreret mellem 35 og 1.900 sangsvaner i F57 i årene 2010-2017. 

Fuglebeskyttelsesområdet tilgodeser generelt begge svanearters krav til at overnatte forstyrrelsesfrit og strandengene 

giver gode muligheder for at kunne fouragere forstyrrelsesfrit. Der vurderes ikke at være væsentlige trusler for arternes 

fortsatte forekomst som trækfugle i fuglebeskyttelsesområdet. 

12.3.1.6.2 Virkninger i anlægsfasen 

Anlægsarbejder foregår langt fra selve fuglebeskyttelsesområdet, og hverken støj eller forstyrrelser vil derfor kunne 

påvirke fuglene i F57 Vadehavet.  

Fjordterne og havterne kan fouragere op til 30 km fra kolonierne, men fjordterne fouragerer generelt under 10 km fra 

kolonierne (Becker et al., 1993; Black & Diamond, 2005; Furness & Tasker, 2000; Garthe, 1997; Perrow et al., 2011). 

Dværgterne fouragerer generelt inden for 5 km af deres ynglekolonier (Bertolero et al., 2005; Perrow et al., 2006). 
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Splitterner, der overvejende fouragerer på marine fiskearter, især tobis, er den mest ”marine” af de danske terner. Ar-

ten fouragerer således ofte længere til havs og længere fra ynglekolonierne end de øvrige ternearter (op til 45 km fra 

kysten (Garthe & Flore, 2007)), men dog i hovedsagen stadig relativt kystnært og på lavt vand. I modsætning til split-

terne søger både havterne, fjordterne og dværgterne føde helt overvejende kystnært og på lavt vand (Snow & Perrins, 

1998; Garthe & Flore, 2007). 

12.3.1.6.3 Virkninger i driftsfasen 

Blå kærhøg:  

Det kan ikke udelukkes at blå kærhøg vil kunne fouragere nær projektområdet, men på grund af den store afstand fra 

fuglebeskyttelsesområdet, og da det ikke vurderes at nærområdet ved højspændingsanlægget udgør et mere egnet 

område for fouragerende blå kærhøg, vil det kun dreje sig om få individer fra Vadehavet, der trækker den lange vej for 

fouragering. Da blå kærhøg endvidere fouragerer lavt over terrænet, og da højspændingsanlægget er synligt pga. kabler 

i triplex og med markører på jordledningen er risikoen for kollision meget lille. På den danske side af grænsen er der 

store marskområder, og på den tyske side er der områder med kog, som er velegnede fourageringsområder, og det vur-

deres ikke at projektområdet udgør et mere egnet område for blå kærhøg end de mere kystnære områder. 

Risikoen for, at fugle kolliderer med højspændingsledningerne vurderes at være lav, da blå kærhøg under sin fourage-

ring næsten altid flyver ganske lavt over terrænet i sin søgen efter smågnavere eller småfugle. En undersøgelse i Scot-

land viste at 96 % af fuglene flyver i højder under 10 m og kun 4 % i større højder (Madders, 1997). Den nederste høj-

spændings-ledning sidder typisk i en højde af 23-25 m og kan nå ned til 16 m over terræn midt mellem masterne. Led-

ningerne er monteret i triplex, dvs. 3 kabler samlet, hvilket gør dem meget synlige. og derfor er kollisionsrisikoen lille. 

Bestanden i området er i vækst og der vil der ikke være tale om et større, betydende antal fugle der kommer i risiko for 

kollision med højspændingsledningerne. Dette kombineret med at blå kærhøg er en meget manøvredygtig art vil be-

tyde at der ikke er risiko for en negativ påvirkning af blå kærhøg i Natura 2000-området. 

Gæs:  

Kortnæbbet gås og bramgås forekommer i flere af fuglebeskyttelsesområderne i Natura 2000-område N89 Vadehavet. 

De to arter foretager fourageringstræk fra Vadehavet og ind over Sønderjylland og da det ikke er muligt at bestemme 

hvilke gæs, der kommer fra hvilke områder, og da fuglene flytter sig mellem de enkelte fuglebeskyttelsesområder i lø-

bet af vintersæsonen og derfor må betragtes som en samlet bestand for N89-Vadehavet, er de potentielle påvirkninger 

af de to arter beskrevet samlet for N89 i afsnit 12.3.1.11 Konklusionen i afsnit 12.3.1.11 er, at kollisionsrisikoen for de to 

arter er så lille at det ikke har betydning for de overvintrende bestande i fuglebeskyttelsesområdet og at en gennemfø-

relse af den projekterede højspændingsforbindelse derfor ikke vil kunne påvirke de to arter på udpegningsgrundlaget 

negativt. 

Lysbuget knortegås og mørkbuget knortegås er begge arter, der træffes langs kysterne, hvor de lever af ålegræs og an-

dre vandplanter eller fouragerer på strandenge. Optællinger af trækkende/overvintrende fugle i NOVANA-programmet 

2018-19 viser, at der kun er registeret knortegæs på kystnære lokaliteter og ingen indlands ( (Holm T. N., 2021)). Det er 

således ikke sandsynligt, at knortegæs vil passere højspændingsforbindelsen og derved risikere at kollidere med denne. 

Grågås er også på udpegningsgrundlaget i F57 Vadehavet og F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, som støder 

op til Vadehavet lige nord for Grænsen. Udover bestandene i de to fuglebeskyttelsesområder findes arten på mange 

andre lokaliteter i Sønderjylland og generelt i hele Danmark. Grågåsen har væsentlig kortere fourageringstræk om vin-

teren end fx kortnæbbet gås og bramgås sandsynligvis fordi den findes i mange mindre søer og derfor kan opholde sig 

tæt på de områder som den fouragerer i. I Bayern i Tyskland er fourageringstrækket at overvintrende gæs i et land-

brugsområde blevet undersøgt ved hjælp af GPS-transmitters. Det gennemsnitlige fourageringstræk morgen og aften 

var på ca. 2 km ± 0,5 km ( (Kleinhenz, 2018)). I Skåne i Sverige undersøgte (Nilsson, 1992)fourageringstræk i et 
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landbrugsområde af grågæs mærket med halsringe. De fleste gæs fouragerede inden for 2 km af overnatningspladsen 

og 99 % inden for 4 km af overnatningspladsen.   

Fra fuglebeskyttelsesområdet i Vadehavet er der minimum 8 km til højspændingsforbindelsen, men generelt mere. Hvis 

1 % af fuglene i F57 trækker længere end 4 km og op til 9 km som i (Nilsson og Persson 1992) vil 1 % af fuglene kunne 

passere ledningerne. I F57 Vadehavet er der i årene 2004-2017 i gennemsnit registreret ca. 5.300 grågæs i F57. Hvis 1 % 

af fuglene flyver op til 9 km vil op til 53 fugle dagligt passere højspændingsforbindelsen. Under antagelse af at de gør 

det i 5 måneder (150 dage med 2 daglige passager) og med en kollisionsrate for grågås på 0,014 %, beregnet af (Jödicke 

K., 2018)i et fuglebeskyttelsesområde ved Elben kan det estimeres at ca. 2 grågæs om året vil risikere at kollidere med 

ledningerne. Set i forhold til bestandens størrelse vil denne kollisionsrisiko ikke have et omfang der kan have en negativ 

betydning for bestanden af grågæs i F57 Vadehavet. Det skal yderligere bemærkes, at luftledningen er konstrueret så 

ledningerne kun hænger i et niveau og med anvendelse af triplex-konfiguration, hvilket minimerer risikoen for kollision 

og at der etableres et kabelanlæg på ca. 15 km ud af de 75 km, herunder ved krydsningen af Ribe Østerå og på en dels-

trækning ved Tønder, hvor risikoen for kollisioner derfor er helt elimineret. Disse forhold vil sandsynligvis betyde at kol-

lisionsrisikoen for grågæs i F57 Vadehavet er mindre end estimeret. 

Det vurderes derfor at antallet af kollisioner ikke vil have et omfang som kan medføre en skade på bevaringsstatus for 

grågås. 

Svaner: 

 Pibesvane og sangsvane er på udpegningsgrundlaget i F57 Vadehavet. Ifølge optællinger i forbindelse med de sidste to 

basisanalyser er der i gennemsnit registreret 470 sangsvaner og 31 pibesvaner i hele F57 ( (Naturstyrelsen, 2014b) 

(Miljøstyrelsen, 2020). Afstanden fra F57 til højspændingsanlægget er generelt 9-20 km. Feltundersøgelsen i bilag 3B 

tyder ikke på, at der sker udveksling af fugle mellem Vadehavsområdet og vådområder eller dyrkede arealer øst for høj-

spændingsanlægget. Baseret på iagttagelserne gjort under feltarbejdet, der viste at de fleste svaner kun flyver 5-10 km, 

og nogle kun 500-1.000 m (Bilag 3B) betyder det, at meget få svaner forventes at krydse luftledningen i forbindelse med 

fødesøgningen. Både sangsvane og pibesvane er udbredt over hele landet, hvor de overvintrer i søer og oversvømmede 

engarealer, som de kan finde tæt på egnede fourageringsområder som typisk vil være vintergrønne marker og enge. 

Der er således ingen grund til at antage at de forholdsvist få svaner der opholder sig i F57 flyver langt for at finde eg-

nede fourageringssteder. Det vurderes derfor usandsynligt at der vil kunne opstå kollisioner i et omfang som kan med-

føre en skade på bevaringsstatus for sang- og pibesvane. 

12.3.1.7 Fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen 

Området er en del af Natura 2000-område 89 og udgør ca. 4.775 hektar. Området er medtaget, da det ikke kan udeluk-

kes, at der er risiko for, at tilstedeværelse af master nær fuglebeskyttelsesområdet, kan påvirke fugle på udpegnings-

grundlaget.  

12.3.1.7.1 Udpegningsgrundlag og målsætning 

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Tabel 12-11 og stammer fra basisanalysen for området. Af arterne vur-

deres kollisioner at være relevant at vurdere på for bramgås, grågås, kortnæbbet gås, pibesvane og sangsvane. Områ-

det er udpeget for 14 arter af ynglefugle og 24 arter af trækfugle. 
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Tabel 12-11  Udpegningsgrundlag for F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen. Det er angivet, om der er tale 

om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T) 

 

Jf. Natura 2000-planen for området (Miljøstyrelsen, 2016) er målsætningen for trækfuglene at: 

Fuglebeskyttelsesområdet skal bidrage til at sikre levesteder for en levedygtig bestand på nationalt eller internationalt 

niveau. Tilstanden og det samlede areal af levesteder for pibesvane, bramgås, grågås, kortnæbbet gås og sangsvane 

som trækfugl i området sikres eller øges, således at der findes tilstrækkelige egnede raste- og fødesøgningssteder for 

arterne, så området kan huse en tilbagevendende rastebestand på 63.000 bramgæs, 6.700 grågæs, 2.100 kortnæbbet 

gæs, 670 sangsvaner.  

 Herudover er den overordnede målsætning en høj prioritering af ansvarsarterne (trækfugle) pibesvane, sangsvane, 

kortnæbbet gås og grågås. 

Natura 2000-området omfatter de lavtliggende landområder nord for den tyske grænse, i en afstand af ca. 1,5 km fra 

højspændingsanlægget.  

Staten har gennemført tællinger af trækfugle i fuglebeskyttelsesområde i regi af NOVANA programmet i perioden 2004-

2017 (Clausen, P. et al., 2019). Tallene for de arter der er særligt udsatte for kollision med luftledninger er følgende:  

• Bramgås (bestand på 15.830-40.515) og dermed årlige eller næsten årlige forekomster der overstiger 
internationale 1 %-bestandskriterier for rastende bestand. 

• Grågås (bestand på 2.814-9.889) og dermed i knap halvdelen af årene forekomster der overstiger 
internationale 1 %-bestandskriterier for rastende bestand. 

• Kortnæbbet gås (bestand på 0-1.500) og dermed i knap halvdelen af årene forekomster der overstiger 
internationale 1 %-bestandskriterier for rastende bestand. 

• Sangsvane (bestand på 4-1.285) og dermed ikke eller kun i et mindre antal år forekomster der oversteg 
internationale kriterier, men med årlige eller næsten årlige forekomster, der oversteg nationale 1 %-
bestandskriterier  

• Pibesvane (bestand på 0-190) og dermed ikke eller kun i et mindre antal år forekomster der oversteg 
internationale kriterier, men med årlige eller næsten årlige forekomster, der oversteg nationale 1 %-
bestandskriterier 
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Ovenstående tal viser at F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen har stor betydning for rastende gæs og betyd-

ning for rastende svaner.  

I fuglebeskyttelsesområdet var der regelmæssigt overnattende grågæs i Bremsbøl Sø og Ubjerg Nørresø, op til 500 

fugle. Enkelte gange blev der set op til 100 blisgæs. 

Større antal gæs, især bramgæs (oftest nogle hundrede, men op til 1.500) og blisgæs (oftest nogle hundrede, men op til 

600), blev set indtrækkende fra vest lige efter solopgang, hvor de blev observeret fouragerende ved Ubjerg Kog, vest for 

hovedvej 11. Gæssene overnatter formentlig hovedsageligt i fuglebeskyttelsesområde F60. Fuglene bevægede sig rundt 

i området og det kan ikke udelukkes, at disse fugle også bevæger sig længere mod øst, og dermed vil krydse det fremti-

dige anlæg.  

Herudover blev der observeret overflyvende gæs, i stor højde, over 50 meter. De kunne ikke alle artsbestemmes, men 

der var formentlig tale om kortnæbbet gås (op til 6.000), bramgås (60-400) og blisgås (20-110).  

I forbindelse med feltundersøgelserne i 2018/2019, blev der i området Sæd/Ubjerg observeret betydelige mængder af 

svaner (se bilag 3B Trækfugle).  

Der blev observeret op til 1.800 overnattende svaner i Bremsbøl Sø. Tallene svingede, men lå ofte oppe omkring 500-

600. Der var færre i Ubjerg Nørresø, men også nogle hundrede. Disse svaner blev næsten alle set flyve mod øst om 

morgenen til fouragering. Svanerne som havde overnattet i Bremsbøl Sø og Ubjerg Nørresø blev på fourageringsste-

derne suppleret af yderligere svaner som kommer længere vest fra, formentlig Hasberg Sø og Magisterkog, også lokali-

teter i F60. Svanerne blev set flyve i højder af 10-25 meter, dvs. omtrent i den samme højde som luftledningerne.  

Sangsvane var den mest dominerende art. En enkelt gang udgjorde pibesvane op til 40 % af de observerede svaner, 

men oftest vurderedes der at være 10-20 % pibesvaner.  

Det observerede antal svaner som fløj fra Hasberg Sø, Bremsbøl Sø og Magisterkog mod øst, på tværs af projektområ-

det svingede en del, men lå mellem 0 og 1.300, med et gennemsnit på 425. De præcise tal for observationerne i 

2018/2019 var: 465, 1300, 1300, 100, 178, 32, 0 og 10.  

Ynglefugle 

• Rørdrum: Sidste overvågning: 4 territoriehævdende fugle i 2019. Dette passer nogenlunde med tidligere år, hvor 

antallet af territoriehævdende fugle har varieret mellem 1 og 11 fugle. Der er fem kortlagte levesteder, tre med høj 

tilstand og to med god tilstand. Der er ingen væsentlige trusler mod rørdrum, og det vurderes at der fortsat vil 

være gode muligheder for at opretholde en bestand. 

• Rørhøg: Sidste overvågning: 5 par i 2019. Dette passer nogenlunde med den tidligere overvågning i 2017, hvor der 

blev registreret 6 par. Der er fem kortlagte levesteder, tre med høj tilstand og to med god tilstand. Der er ingen 

væsentlige trusler mod rørhøg, og det vurderes at der fortsat vil være gode muligheder for at opretholde en be-

stand. 

• Hedehøg: Sidste overvågning: 0 fugle i 2019, 1 i 2011. Lokalt vurderes der ikke at være væsentlige trusler for artens 

mulighed for at yngle i området.  

• Engsnarre: Sidste overvågning: 0 fugle i 2018, 1 i 2007. Forekomsten af engsnarre har været mere eller mindre til-

fældig, og det vurderes at arten ikke har en fast ynglebestand inden for området. Det vurderes dog at der er gode 

yngle- og fourageringsmuligheder for arten.  

• Plettet Rørvagtel: Sidste overvågning: 1 syngende fugl i 2019. Fra 2004-2019 er den registreret med 0-5 syngende 

fugle, og har dermedd en lille og stabil bestand i området. Der er kortlagt tre levesteder med høj tilstand for det 

ene og god tilstand for de resterende to levesteder. Det vurderes at der er egnede levesteder og ingen væsentlige 

trusler for arten i dette fuglebeskyttelsesområde.  
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• Klyde: Sidste overvågning: 195 par i 2019, hvilket er det højeste antal par registreret siden 2005. Der er kortlagt et 

levested for klyde i god tilstand. Den største trussel for yngleforekomsten vurderes at være prædation fra rovdyr. 

Der vurderes fortsat at være gode muligheder for at opretholde en bestand af klyde i området.  

• Hvidbrystet præstekrave: Sidste overvågning: 0 par i 2019, 1 i 2010. Der er kortlagt et levested for hvidbrystet præ-

stekrave, med god tilstand. Prædation vurderes at udgøre den største trussel mod bestanden. 

• Brushane: Sidste overvågning: 0 par i 2019, 1 i 2012. Der er i perioden 2004-2018 registreret mellem nul og et par, 

dermed er Brushane en meget fåtallig ynglefugl. Dette vurderes at være forårsaget af mangelfuld pleje (afgræns-

ning), periodisk uhensigtsmæssig lav vandstand på engene og prædation fra rovdyr. Der er kortlagt to levesteder, 

et med god tilstand og et med moderat tilstand. Der vurderes at være tilstrækkelige føde- og redemuligheder for 

arten, men der er en risiko for at den helt kan forsvinde som ynglefugl fra området. 

• Stor Kobbersneppe: Er ikke overvåget, men det vurderes at der findes en forholdsvist stor bestand af ynglefugle i 

området. Det vurderes at der er egnede levesteder for arten, og der er gode muligheder for at opretholde en be-

stand af stor kobbersneppe.  

• Fjordterne: Sidste overvågning: 0 par i 2019, 2 i 2015. Antallet af ynglepar er fluktuerende over de seneste 15 år og 

arten er generelt fåtallig. Der er registreret to levesteder for fjordterne, begge i ringe tilstand. Den største trussel i 

forhold til fjordternes yngleforekomst vurderes at være prædation fra rovdyr, samt vegetationshøjde of oversvøm-

melse af levesteder. Dog vurderes det at dere r egnede levesteder og gode muligheder for at opretholde en be-

stand af arten.  

• Sortterne: Sidste overvågning: 42 ynglepar i 2019. Antallet af ynglepar er flukturerende med f.eks. 20 par i 2017 og 

54 par i 2015. Der er registreret tre levesteder for sortterne, med god tilstand i to og høj tilstand i det resterende. 

Det vurderes at der er egnede levesteder for sortterne og ingen væsentlige trusler for arten.  

• Blåhals: Sidste overvågning: 75 par i 2018. Det vurderes at der er gode muligheder for at arten fremover kan ek-

spandere og øge ynglebestanden.  

• Hvid stork, mosehornugle og hvidbrystet præstekrave er ikke til stede i fuglebeskyttelsesområdet. 
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Trækfugle 

Tabel 12-12 Observationer af trækfugle. Fra områdets basisanalyse 

 

- Blisgås: Sidste overvågning: 1320 fugle i 2017.  

- Pibesvane: Sidste overvågning: 34 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende, og det er ikke muligt at udtale 

sig om bestandsudviklingen i området. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag, og der vurderes ikke at være væ-

sentlige trusler for artens fortsatte forekomst i området. 

- Sangsvane: Sidste overvågning: 296 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende, og det er ikke muligt at udtale 

sig om bestandsudviklingen i området. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag, og der vurderes ikke at være væ-

sentlige trusler for artens fortsatte forekomst i området. 

- Gravand: Sidste overvågning: 792 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende men overordnet stabil. Der er et 

tilstrækkeligt fødegrundlag, og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i 

området. 

- Knarand: Sidste overvågning: 66 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende, og det er ikke muligt at udtale sig 

om bestandsudviklingen i området. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag, og der vurderes ikke at være væsent-

lige trusler for artens fortsatte forekomst i området. 

- Spidsand: Sidste overvågning: 2313 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende men overordnet stabil. Det er 

ikke muligt at udtale sig om bestandsudviklingen i området. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag, og der vurde-

res ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i området. 

- Skeand: Sidste overvågning: 176 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende men overordnet stabil. Det er ikke 

muligt at udtale sig om bestandsudviklingen i området. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag, og der vurderes 

ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i området. 

- Pibeand: Sidste overvågning: 10465 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende men overordnet stabil. Det er 

ikke muligt at udtale sig om bestandsudviklingen i området. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag, og der vurde-

res ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i området. 
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- Krikand: Sidste overvågning: 6060 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende men overordnet stabil. Det er 

ikke muligt at udtale sig om bestandsudviklingen i området. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag, og der vurde-

res ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i området. 

- Havørn: Sidste overvågning: 8 fugle i 2017. Havørn har haft en stabil forekomst i overvågningsperioden fra 

2004 til 2017, hvoraf 2016 og 2017 har været de bedste år. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag, samt mulig-

hed for at fouragere og dagraste forstyrrelsesfrit og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens 

fortsatte forekomst i området. 

- Klyde: Sidste overvågning: 514 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende men overordnet stabil. Der er et 

tilstrækkeligt fødegrundlag, og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i 

området. 

- Strandhjejle: Sidste overvågning: 622 fugle i 2017. Strandhjejle har i fuglebeskyttelsesområdet haft en faldende 

forekomst i fra 2004 til 2017, der generelt under støtter vurderingen af, at bestande der trækker gennem Vest-

europa, er i tilbagegang. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag, og der vurderes ikke at være væsentlige trusler 

for artens fortsatte forekomst i området. 

- Hjejle: Sidste overvågning: 22005 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende men overordnet stabil. Der er et 

tilstrækkeligt fødegrundlag, og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i 

området. 

- Islandsk ryle: Sidste overvågning: 8650 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende men overordnet stabil. Der 

er et tilstrækkeligt fødegrundlag samt mulighed for at fouragere forstyrrelsesfrit, og der vurderes ikke at være 

væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i området. 

- Almindelig ryle: Sidste overvågning: 21000 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende men overordnet stabil. 

Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag samt mulighed for at fouragere forstyrrelsesfrit, og der vurderes ikke at 

være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i området. 

- Rødben: Sidste overvågning: 1406 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende, og det er ikke muligt at udtale 

sig om bestandsudviklingen i området. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag samt mulighed for at fouragere 

forstyrrelsesfrit, og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i området. 

- Hvidklire: Sidste overvågning: 668 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende men overordnet stabil. Det er 

ikke muligt at udtale sig om bestandsudviklingen i området. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag samt mulig-

hed for at fouragere forstyrrelsesfrit, og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte fore-

komst i området. 

- Sortklire: Arten er ikke overvåget og det er ikke muligt at udtale sig om bestandsudviklingen i området. Der er 

et tilstrækkeligt fødegrundlag samt mulighed for at fouragere forstyrrelsesfrit, og der vurderes ikke at være 

væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i området. 

- Lille kobbersneppe: Sidste overvågning: 2500 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende, og det er ikke muligt 

at udtale sig om bestandsudviklingen i området. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag samt mulighed for at fou-

ragere forstyrrelsesfrit, og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i områ-

det. 

- Storspove: Sidste overvågning: 2570 fugle i 2017. Forekomsten er flukturerende, og det er ikke muligt at udtale 

sig om bestandsudviklingen i området. Der er et tilstrækkeligt fødegrundlag samt mulighed for at fouragere 

forstyrrelsesfrit, og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i området. 
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12.3.1.7.2 Virkninger i anlægsfasen 

Ynglefugle 

Da der er >3 km til det nærmeste kortlagte levested for rørskov- og mosefugle rørhøg, rørdrum, sortterne og plettet 

rørvagtel, som er over den nævnte afstand for påvirkning af støj i anlægsfasen, vurderes projektet i anlægsfasen ikke at 

påvirke ynglefugle inden i fuglebeskyttelsesområdet væsentligt negativt. Ligeledes vil støj og menneskelig forstyrrelse 

anlægsarbejdet inde i projektområdet ikke påvirke arterne hvidbrystet præstekrave, brushane, fjordterne, klyde, stor 

kobbersneppe, da der ikke er egnede levesteder såsom kortgræssede strandenge (typiske yngleområder for klyde og 

brushane).  

Følgende arter kan fouragere inde i projektområdet og kan potentielt fortrænges fra fødesøgningsområder i yngletiden: 

Rørdrum, rørhøg, hedehøg, fjordterne, sortterne, plettet rørvagtel, engsnarre og blåhals.  

Da levestederne for rørdrum i F60 er i god-moderat tilstand, vurderes en midlertidig forstyrrelse i yngletiden ikke at 

udgøre en væsentlig negativ påvirkning, ej heller være til hindring til opretholdelse af gunstig tilstand. Desuden er rør-

drum på landsplan i fremgang (se Tabel 12-1).  

Ifølge basisanalysen er bestanden af rørhøg stabil, og levestederne er i god-høj tilstand uden væsentlige trusler mod 

arten. Rørhøg har en homerange på i omegnen af 2,7- 63,5 km2 og kan således dække et stort område under fourage-

ring. Det vurderes at projektområdet kun udgør en lille del af de ynglende rørhøges homerange, og det vurderes at en 

midlertidig forstyrrelse i yngletiden ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning, ej heller være til hindring til opret-

holdelse af gunstig tilstand. Rørhøg er i Danmark en art i fremgang.  

Hedehøg er ikke registreret i F60 ved den seneste overvågning i 2019, og lokalt vurderes der ikke at være væsentlige 

trusler for artens mulighed for at yngle i området. Hedehøg ynglede i 2021 på flere lokaliteter i Tønder kommune, og 

cirka 6 km fra tracéet. Det vurderes at midlertidig forstyrrelse fra anlægsstøj, menneskelig færdsel mv. ikke vil påvirke 

bestanden negativt. Der vurderes ikke at være væsentlige negative påvirkninger af hedehøg i yngletiden, ej heller være 

til hindring for opnåelse af gunstig bevaringsstatus.  

For både rørhøg og hedehøg gør det sig ligeledes gældende, at der fra de 1200 meter fra grænsen, hvor luftledningen 

underbores, vil være afstande på 500-1400 meter, hvor der vil etableres arbejdspladser på hver side af underboringen, 

og der dermed potentielt vil være mindre forstyrrelse i bestemte områder inden for projektområdet i anlægsfasen. 

For fjordterne er der over 4 km til nærmeste kortlagte levested, og ifølge DOFbasen er der udelukkende registreret 

fjordterner vest for projektområdet nær grænsen til Tyskland. Arten er ikke registreret ved seneste tælling i 2019, og 

antallet af ynglepar er fluktuerende. Der er registreret to levesteder for fjordterne, begge i ringe tilstand. Den største 

trussel i forhold til fjordternens yngleforekomst vurderes at være prædation fra rovdyr, samt vegetationshøjde of over-

svømmelse af levesteder. Dog vurderes det at der er egnede levesteder og gode muligheder for at opretholde en be-

stand af arten. Dermed kan potentiel negativ påvirkning af fouragerende fjordterne i anlægsfasen afvises.  

Sortterne er til stede i fuglebeskyttelsesområdet med 42 ynglepar (2019), og arten er truet på landsplan med kun 65-67 

ynglepar (2019), og dermed er F60 et vigtigt område for arten på nationalt plan (Miljøstyrelsen, 2021). Der er kortlagt 3 

levesteder i F60 >3,5 km fra projektområdet, og de er i god-høj tilstand. Ifølge DOFbasen er sortterne registreret >1.800 

meter væk og kun vest for projektområdet og øst for over 50 km væk. Sortterne yngler i kolonier ved ferskvand ved 

åbne, våde enge med siv og star samt grøfter og andre åbentvandsområder, i overgangszonen mellem kreaturafgræs-

sede enge og moser samt i søer og moser (Cramp, 1985). Det vurderes derfor som stærkt usandsynligt at sortternen 

potentielt kan fortrænges som følge af forstyrrelse i yngletiden, da anlægsarbejdet udføres på områder der må være af 

lav værdi for arten. Der vurderes ikke at være væsentlige negative påvirkninger af sortterne i yngletiden, ej heller være 

til hindring for opnåelse af gunstig bevaringsstatus. 
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Plettet rørvagtel er som ynglefugl fåtallig i F60, og de kortlagte levesteder er i god-høj tilstand (Miljøstyrelsen, 2021). 

Ifølge DOFbasen er de nærmeste observationer af plettet rørvagtel >2 km fra projektområdet og inde i fuglebeskyttel-

sesområdet. Mellem mast 174 og 177 etableres der mastefundamenter samt et arbejdsbælte, og i dette område vil der 

potentielt være en midlertidig fortrængning af arten, hvis den yngler inden for arbejdsbæltet. Sandsynligheden er lille 

dog til stede, men da levestederne inden for F60 er i god tilstand og der ikke er registreringer af arten inden for projekt-

området vurderes det at midlertidig forstyrrelse fra anlægsstøj, menneskelig færdsel mv. ikke vil påvirke bestanden ne-

gativt. 

Engsnarre er ikke fundet ynglende i F60 ved sidste overvågning (2018)  og forekomsten af engsnarre har været mere 

eller mindre tilfældig, og det vurderes at arten ikke har en fast ynglebestand inden for området (Miljøstyrelsen, 2021). 

Det vurderes dog at der er gode yngle- og fourageringsmuligheder for arten. Ifølge DOFbasen er der registreret eng-

snarre >1.100 meter fra projektområdet, og da arten yngler i områder med høj men artsrig vegetation i fugtige enge, 

kan det ikke udelukkes at enkelte ynglepar vil fortrænges fra projektområdet i yngletiden. Da anlægsarbejdet foregår 

primært på landbrugsjord, og der så vidt muligt undgås enge, og arten har gode yngle- og fourageringsmuligheder in-

den for F60, vurderes der kun at være en lav påvirkning af engsnarre, der desuden er vurderet som sårbar med kun 84 

ynglepar (Holm, et al., 2021). Der vurderes ikke at være væsentlige negative påvirkninger af engsnarre i yngletiden, ej 

heller være til hindring for opnåelse af gunstig bevaringsstatus. 

Blåhals  

Blåhals er i fremgang som ynglefugl herhjemme. Arten er ikke rødlistet, og bestanden i ådalen udgør 75 ynglepar. I fug-

lebeskyttelsesområdet blev det vurderet i basisanalysen at blåhals har store arealer med gode muligheder for at ek-

spandere den lokale bestand, og der vurderes ikke at være trusler mod dens fortsatte forekomst. Forstyrrelse af den 

lokale bestand et enkelt år, vurderes ikke at kunne skade bestanden. 

Trækfugle 

Kyst- og vadefuglearterne klyde, strandhjejle, islandsk ryle, almindelig ryle, rødben, sortklire, hvidklire, lille kobber-

sneppe, og storspove vil typisk fouragere på vadefladerne i det meste af Vadehavet ved lavvande og komme ind og ra-

ste i fuglebeskyttelsesområdet ved højvande. Af samme grund varierer antallet af rastende fugle i fuglebeskyttelsesom-

rådet helt naturligt ganske betragteligt. Margrethe Kog giver mulighed for at fouragere og raste i fuglebeskyttelsesom-

rådet ved højvande, og Vadehavet tilgodeser generelt vadefuglenes krav til føde og mulighed for at kunne fouragere 

forstyrrelsesfrit ved lavvande. Det vurderes at projektet i anlægsfasen ikke vil påvirke de nævnte arter, da der er stor 

afstand til deres levesteder, ligesom projektet i anlægsfasen ikke vil påvirke deres levesteder væsentligt negativt (se 

desuden vurderingen for ’H90 Vidå med tilløb’).  

Vandfuglene gravand, spidsand, krikand, pibeand, skeand, gråand, knarand, fouragerer og raster generelt på de vådeste 

dele af engarealerne i kogene samt i områdets store lavvandede søer. Fuglebeskyttelsesområdet tilgodeser generelt 

artens krav til føde og muligheden for at kunne fouragere, raste og overnatte forstyrrelsesfrit. Der vurderes ikke at være 

væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst som trækfugl i fuglebeskyttelsesområdet. På dette grundlag samt den 

store afstand på over ca. 10 km fra projektområdet kan væsentlig negativ påvirkning af gravand, spidsand, krikand, pi-

beand, skeand, gråand og knarand afvises.  

Hjejle 

Hjejler raster i kystområder, på tidevandsflader og på lavtliggende græsarealer. De raster også i vid udstrækning på dyr-

kede marker kystnært eller inde i landet. Arten har dermed vidtstrakte potentielle levesteder til rådighed næsten over-

alt i fuglebeskyttelsesområdet. Det er sandsynligt, at anlægsarbejder i en periode vil kunne fortrænge fugle fra ellers 

egnede levesteder. Fuglene vil dog let kunne finde alternative fødesøgningsområder i nærområdet mens arbejdet pågår 
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for at vende tilbage efter endt forstyrrelse. Det vurderes på den baggrund, at forstyrrelser og anden påvirkning i an-

lægsfasen ikke har et omfang, der kan skade bevaringsstatus for arten. 

12.3.1.7.3 Påvirkninger i driftsfasen 

Som nævnt vil der anvendes fuglemarkører på de første 1.200 m luftledning, og de efterfølgende 3 km kabellægges led-

ningen. Disse tiltag, udover triplex konfigurationen, vurderes at reducere kollisionsrisiko for fuglene.  

Ud ar de arter, der ifølge Europa Kommissionen er i særlig risiko for kollision sammenholdt med artens sårbarhed, er 

storke, ugler, rovfugle og nogle rastende vadefugle (fx hjejle) særligt relevante for vurderingen (European Commission, 

2018). 

Ynglefugle 

Hvid stork er ikke til stede i F60, men der er observationer fra DOFbasen spredt både i F60 og områderne øst og vest for 

projektområdet (DOFbasen, 2022; Miljøstyrelsen, 2021). Der er ingen kendte reder vest for projektområdet, og nærme-

ste ynglepar er i Jejsing 2 km øst for kabellægningen (Storkene.dk, 2022). Luftledningen kabellægges på en 3 km stræk-

ning vest for reden i Jejsing, og syd for opsættes fuglemarkører ned mod den Dansk-tyske grænse. Derfor vurderes det 

at kollisionsrisikoen for fouragerende storke væsentligt reduceres, og dermed kan væsentlig negativ påvirkning af hvid 

stork i driftsfasen kan udelukkes. 

Engsnarre er ikke registreret nær projektområdet ifølge DOFbasen, men det kan ikke udelukkes at den vil krydse luftled-

ningen. Grundet de omtalte foranstaltninger som kabellægning, fuglemarkører og triplex ledning, vurderes en eventuel 

påvirkning som reduceret. Væsentlig negativ påvirkning kan udelukkes. 

Det vurderes at fjordterne og sortterne kun lejlighedsvis vil krydseluftledningen, da der ifølge DOFbasen og de kortlagte 

levesteder kun er forekomster i mose og søområder vest for tracéet. Sammenholdt med de planlagte afværgetiltag kan 

væsentlig negativ påvirkning afvises. 

En ynglende rørhøg på fourageringstogt vil formentlig godt kunne nå de >1.500m fra ynglepladsen til luftledningen og 

dermed komme i kollisionsrisiko. Ligesom de øvrige kærhøge fouragerer rørhøg typisk lavt over terrænet og vil kun sjæl-

dent kommer op i en højde, hvor den vil være i risiko for at kollidere med højspændingsanlægget. Desuden vil fuglemar-

kører på luftledningen synliggøre luftledningen. Sammenholdt med, at rørhøg er en adræt og manøvredygtig art, vurde-

res det, at der ikke vil være nogen negativ påvirkning på rørhøg i højspændingsanlæggets driftsfase. 

  

Hedehøg fouragerer, som de andre kærhøge, lavt over jorden. Samtidig er hedehøg en meget adræt og manøvredygtig 

fugl. Den nederste højspændingsledning sidder typisk i en højde af 23-25 m og kan nå ned til 16 m over terræn midt 

mellem masterne. På den baggrund vurderes det, at en negativ påvirkning på hedehøg i Natura 2000-området kan ude-

lukkes. 

Mosehornugle er ifølge DOFbasen udelukkende observeret vest for projektområdet i F60 (DOFbasen, 2022), og da led-

ningen kabellægges og synliggøres, vurderes der ikke at være en væsentlig negativ påvirkning.  

Rørdrum er tæt knyttet til deres foretrukne habitater og vil kun yderst sjældent optræde udenfor dem. På den bag-

grund vurderes det, at en negativ påvirkning af rørdrum i højspændingsanlæggets driftsfase kan udelukkes 
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Trækfugle 

Vadefugle: 

Vadefugle (som især trækker om natten), trækker hovedsagligt i en højde af over 50 meter, og derfor ikke vil være ud-

satte for kollisioner under trækket (se Bilag 3B Trækfugle). Radarundersøgelser har således vist, at størstedelen af vade-

fuglene trækker i 500 – 4.000 meters højde ad ruter, som ikke påvirkes væsentligt af landskabstræk (Van De Kam, Ens, 

Piers, & Zwarts, 2004). Især når vadefuglene møder ugunstige vejrforhold, går de dog ned i lavere højde og følger lede-

linjer såsom kysterne. Det er primært under disse ugunstige vejrforhold, at trækkende vadefugle ved den jyske vestkyst 

registreres i store antal ved f.eks. Blåvand Fuglestation (Meltofte, 1993; Meltofte, H.; Rabøl, J., 1977). Da der som 

nævnt ikke forekommer potentielt egnede raste- og fourageringsområder for vadefuglene på udpegningsgrundlag 

(klyde, strandhjejle, islandsk ryle, almindelig ryle, rødben, sortklire, hvidklire, lille kobbersneppe, og storspove) inden for 

eller i nærheden af projektområdet, da arterne primært opholder sig i Vadehavet og i kystområderne, kan væsentlig 

negativ påvirkning afvises. Ligeledes vurderes arten hjejle, der potentielt kan fouragere på landbrugsområder i trækti-

den, og dermed inden for projektområdet, at der ikke vil være væsentlig negativ påvirkning fra kollision. Det vurderes at 

brugen af markører på den sydsligste 1200 meter af luftledningen samt kabellægningen af de efterfølgende 3 km stræk-

ning vil reducere risikoen for kollision væsentligt. 

Gæs:  

Kortnæbbet gås og bramgås forekommer i flere af fuglebeskyttelsesområderne i Natura 2000-område N89 Vadehavet. 

De to arter foretager fourageringstræk fra Vadehavet og ind over Sønderjylland og da det ikke er muligt at bestemme 

hvilke gæs, der kommer fra hvilke områder, og da de flytter sig mellem de enkelte fuglebeskyttelsesområder i løbet af 

vintersæsonen og derfor må betragtes som en samlet bestand for N89-Vadehavet, er de potentielle påvirkninger af de 

to arter beskrevet samlet for N89 i afsnit12.3.1.11. Konklusionen i afsnit 12.3.1.11er at kollisionsrisikoen for de to arter 

er så lille at det ikke har betydning for de overvintrende bestande i fuglebeskyttelsesområdet og at en gennemførelse af 

den projekterede højspændingsforbindelse derfor ikke vil kunne påvirke de to arter på udpegningsgrundlaget negativt. 

For bramgås vurderes de lokale fugle som fouragerer vest for Hovedvej 11 (op til 1.500) at være en mindre del af den 

samlede bestand i fuglebeskyttelsesområdet (målsat til 63.000 og talt til mellem ca. 15.000 og 40.000). En delmængde 

af de observerede fugle (hhv. op til 500 og 1.500) kan forventes at bevæge sig længere mod øst og dermed krydse an-

lægget, med deraf følgende risiko for kollision. På størstedelen af denne strækning etableres et kabelanlæg, hvilket helt 

fjerner risikoen for fuglekollisioner på den konkrete strækning. 

Grågæs som overnatter i Bremsbøl Sø kan potentielt blive påvirket, hvis de bevæger sig længere mod øst under deres 

fødesøgning. Det skyldes bl.a., at gæssene flyver lavere under start og landing, og når de bevæger sig mellem marker.  

For grågås vurderes de fugle der overnatter ved Bremsbøl Sø (op til 500) at være en mindre del af den samlede bestand 

i fuglebeskyttelsesområdet (målsat til 6.700 og talt til mellem ca. 3.000 og 10.000). De registrerede grågæs overnattede 

i Bremsbøl Sø og andre søer vest for projektområdet. Her fløj de kun korte strækninger i dette område, hvor de søgte 

føde (Ravnhøj Consult, 2020). 

Grågås er på udpegningsgrundlaget i F57 Vadehavet og F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, som støder op til 

Vadehavet lige nord for Grænsen. Grågåsen kan overnatte, fouragere og raste mange steder i områderne, hvis der blot 

er søer de kan overnatte i. Længden af de gennemsnitlige fourageringstræk er undersøgt i landbrugsland i hhv. Tyskland 

og Sverige ( (Kleinhenz, 2018) (Nilsson, 1992). Det gennemsnitlige fourageringstræk var på ca. 2 km i den tyske undersø-

gelse og 1-4 km i den svenske undersøgelse, dog blev der observeret fourageringstræk på op til 9 km (1 % af fuglene) i 

den svenske undersøgelse. Fra fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet er der ca. 16 km til højspændingsanlægget, og 

det vurderes derfor ikke, at fugle fra F57 generelt fouragerer i dette område. Fra højspændingsanlægget er der godt 2 
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km til grænsen af fuglebeskyttelsesområdet F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen og det er derfor sandsynligt 

at grågæs fra dette fuglebeskyttelsesområde i nogle tilfælde passerer højspændingsanlægget.  

Antallet af kollisioner af grågæs med tilknytning til F60 er sammenfattet i Tabel 12-13, idet antallet er beregnet via føl-

gende trin: 

 Risikoen afhænger af, hvor i fuglebeskyttelsesområdet, grågæssene hovedsageligt opholder sig, 
herunder særligt hvor langt de befinder sig fra højspændingsanlægget. Denne fordeling er vist på Figur 
12-18, og i Tabel 12-13. Tallene fra DOF-basen viser, at i gennemsnit vil 1,3% af grågæssene i 
fuglebeskyttelsesområdet opholde sig inden for 4 km zonen og 5,5 % indenfor 4-9 km zonen. 

 Tallene fra DOF-basen er summeret over en årrække og viser fuglenes procentvise fordeling men ikke 
hvor mange fugle, det drejer sig om. Dette tal er indhentet fra basisanalysen.  Ifølge de to basisanalyser 
for F60 (Naturstyrelsen, 2014b) (Miljøstyrelsen, 2020)er der i gennemsnit observeret 5502 grågæs ved 
de årlige optællinger i årene 2004-2017.  

 Anvendes den procentvise fordeling fra DOF-basen på de 5502 grågæs, vil 72 og 303 individer befinde 
sig indenfor henholdsvis 4 km zonen og 4-9 km zonen.  

 Inden for 4 km zonen vurderes det ud fra (Kleinhenz, 2018) (Nilsson, 1992), at alle individerne potentielt 
kan passere højspændingsanlægget, dvs. 72 fugle.  Inden for 9 km zonen vurderes det at 50 % af fuglene 
kan passere højspændingsanlægget, baseret på en gennemsnits betragtning om, at op til 100 % kan 
passere i en afstand af 4 km og at 1 % kan passere ved en afstand af op til 9 km.  

 På baggrund af denne beregning vil hhv. 72 og 152 individer i gennemsnit kunne gennemføre et dagligt 
fourageringstræk som passerer højspændingsanlægget (antal i potentiel kollisionsrisiko).  Dermed er det 
muligt at beregne antallet af passager. 

 Under antagelse af, at grågæssene opholder sig i fuglebeskyttelsesområdet i 5 mdr. (150) dage, og at de 
i 50 % af dagene trækker mod øst og i 50% af dagene mod vest, vil antallet af potentielle passager af 
grågæs fra F60 kunne estimeres til hhv. ca. 11.000 og 23.000 fra 4 og 4-9 km zonerne. Med en 
kollisionsrate for grågæs på 0,014% (Jödicke K., 2018)kan det samlede antal kollisioner dermed 
estimeres til 5 individer om året (summen af kollisioner i de to zoner).   

 

Tabel 12-13. Fordeling af grågæs i F60 i relation til afstanden fra højspændingsanlægget, samt estimat af kollisionsri-

siko. Se ovenstående tekst for forklaring 

  F60 4 km zone 4-9 km zone 

Antal observationer og individer (inkl. ”gengangere” (DOF-basen) 386.224 5.069 21.289 

%-vis fordeling 
 

1,3 5,5 

Antal fugle i F60 (fra basisanalyserne) 5502 72,2 303,3 

Andel i potentiel kollisionsrisiko i % 
 

100 50 

Antal i potentiel kollisionsrisiko 
 

72,2 151,6 

Antal passager i 150 dage 
 

10.831,7 22.745,6 

Estimerede kollisioner 
 

1,5 3,2 
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Figur 12-18. Fordelingen af grågæs i F60 ud fra data i DOF-basen 2015-2020. Højspændingsanlægget samt en 4 km 

og 9 km zone vest for dette er markeret. 

 

Da en del af højspændingsanlægget er kabellagt på denne strækning, er den estimerede kollisionsrisiko sandsynligvis et 

overestimat. Luftledningerne er endvidere konstrueret, så ledningerne kun hænger i ét niveau og med anvendelse af 

triplex-konfiguration, hvilket minimerer risikoen for kollision. Med en samlet bestand på ca. 5.500 grågæs i F60 vurderes 

en maksimal kollisionsrisiko på under 1 ‰ af bestanden ikke at kunne påvirke bestanden i F60, og grågåsen kan derfor 

opretholde en gunstig bevaringsstatus i F60. 
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Figur 12-19 Overnatningspladser for især svaner De foretrukne flyveruter ved morgenudflyvning er vist. Kortet 

stammer fra Bilag 3B trækfugle. 

 

Svaner:  

For sangsvane er den samlede bestand i fuglebeskyttelsesområdet målsat til 670 sangsvaner og talt til mellem 11 og 

1400 i gennemsnit 725 i forbindelse basisanalyserne (Naturstyrelsen, 2014b) (Miljøstyrelsen, 2020)  

For pibesvane er der ikke sat tal på målsætningen, men der er i basisanalyserne talt mellem 1 og 190 svaner i området.  

Både sangsvane og pibesvane er udbredt over hele landet og er ikke specielt tilknyttet fuglebeskyttelsesområderne. De 

overvintrer i søer og oversvømmede engarealer, som de kan finde tæt på egnede fourageringsområder som typisk vil 

være vintergrønne marker og enge. 

Baseret på en række antagelser er der lavet et estimat på, hvad antallet af kollisioner kan være.  Estimatet er lavet på 

følgende antagelser. I nærområdet blev der i vinteren 2018/19 observeret i gennemsnit 425 gulnæbbede svaner. En del 

af disse overnattede uden for fuglebeskyttelsesområdet, og er derfor ikke nødvendigvis tilknyttet dette. De fleste af 

svanerne flyver mod øst på deres fourageringstræk, men det er ikke undersøgt, hvor mange fugle der ellers opholder 

sig i fuglebeskyttelsesområdet på samme tid, og hvor mange der trækker mod vest fra bl.a. Hasberg Sø. Da svanerne 

oftest overnatter tæt på de områder hvor de søger føde, må det antages at en del af fuglene i fuglebeskyttelsesområdet 

også trækker mod vest, nord eller syd, selvom det ikke er undersøgt, samt at en del fugle lander og fouragerer, inden de 

når højspændingsanlægget. Det antages derfor, at op til halvdelen af svanerne i undersøgelsesområdet er svaner fra 

fuglebeskyttelsesområdet, der kan forventes at passere højspændingsanlægget på deres fourageringstræk. 
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Kollisionsraten for sangsvane fra en undersøgelse ved Dybsø (Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm, 2019) var 0,03 

%. Det vurderes at svanerne opholder sig i Danmark i ca. 5 måneder, fra oktober/november til februar, da der kun blev 

registreret enkelte individer i marts, se bilag 3B. Det forventes desuden at svanerne antages at være ligeligt fordelt ud 

over strækningen med kabelanlæg og luftledning. Dvs. at der er lige så mange svaner der krydser anlægget på de 1,3 

km hvor der er luftledning som på de 3,2 km hvor der er kabelanlæg). Ud fra disse forudsætninger bliver estimatet: 

213 svaner x 2 daglige passager x 150 dage x 0,0003 kollisionsrate x 0,28 ratio luftledning/kabel = 5 svaner 

På baggrund af disse beregninger, der ikke tager hensyn til at der opsættes fuglemarkører i området, vil det således be-

tyde, at 5 svaner kolliderer med ledningerne hvert år. Hvis det antages at 15 % er pibesvaner (baseret på de observe-

rede tal), vil der således være mindre end én pibesvane og ca. 4 sangsvaner som kolliderer med ledningen hvert år. Som 

nævnt er der i beregningen ikke taget hensyn til at luftledningssanlægget på de sydligste 1,3 km ned mod den tyske 

grænse er forsynet med fuglemarkører. Dette er beskrevet under kapitel 3 – ”Det fastlagte projekt”. Fuglemarkører re-

ducerer kollisionsrisikoen for grågæs med 89% (Jödicke K., 2018). Hvis dette overføres til sang- og pibesvane reduceres 

mængden af kollisioner yderligere og der vil næppe forekomme kollisioner årligt. 

Samlet vurderes det, med inddragelse af opsætning af fuglemarkører på de sydligste 1,3 km af luftledningsanlægget, at 

den potentielle dødelig for pibesvane og sangsvane er en yderst begrænset påvirkning set i forhold til de naturlige ud-

sving i vinterbestanden i dette område. Det vurderes derfor, at antallet af kollisioner ikke vil have et omfang som kan 

medføre en skade på bevaringsstatus for pibesvane og sangsvane. 

12.3.1.8 Fuglebeskyttelsesområde F63 Sønder Ådal 

Området er en del af Natura 2000-område nr. 89 og udgør ca. 1.973 hektar. Området er udpeget for 5 arter af yngle-

fugle og ligger ca. 3 km øst for højspændingsanlægget, længst mod syd.  

12.3.1.8.1 Udpegningsgrundlag og målsætning 

Området er udpeget for 5 arter af ynglende fugle, der ikke vurderes at være i risiko for at kollidere med anlægget (Tabel 

12-14). Det vurderes derfor, at en væsentlig negativ påvirkning eller skade på området kan afvises. Området er udpeget 

for 7 arter af ynglefugle. 

 

Tabel 12-14 Udpegningsgrundlag for F63 Sønder Ådal. Det er angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller træk-

fugle (T). (Miljøstyrelsen, 2021) 

 

 

• Rørdrum og mosehornugle er ikke til stede ved overvågningen. 

• Rørhøg: Der er ikke registreret nogen par af rørhøg i området. Der er umiddelbart gode levesteder for arten i 
området, men arten er ikke fundet i forbindelse med overvågningen. Der er kortlagt to levesteder for rørhøg, 
begge i god tilstand. Det vurderes at der er egnede levesteder for arten, men prædatorer udgør en stor trussel. 
Derved vurderes det at arten fremover kan have en lille bestand i området.  
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• Hedehøg: Sidste overvågning: 0 i 2019, 3 par i 2009. Forekomsten er uregelmæssig i området. Det vurderes at 
der er gode ynglemuligheder og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i 
området. 

• Engsnarre: Sidste overvågning: 0 fugle i 2018, 2 i 2007. Arten er overvåget i 2004, 2005, 2007 og 2018. Fore-
komsten er flukturerende, med 2-7 registrerede syngende fugle under de første 3 registreringer, og ingen 
fugle blev hørt i 2018. Det vurderes at der er gode yngle- og fourageringsmuligheder for arten i området.   

• Sortterne: Sidste overvågning: 0 fugle i 2019. Sortternen er overvåget næsten årligt fra 2004-2019 men arten 
er ikke fundet ynglende i fuglebeskyttelsesområdet. Der er kortlagt et levested for sortterne, som er i god 
stand. Selvom der er et egnet levested for arten i fuglebeskyttelsesområdet, så er det på baggrund af bestan-
dens størrelse vurderet, at arten sandsynligvis aldrig bliver en fast ynglefugl i området. 

• Rødrygget tornskade: Sidste overvågning: 7 par i 2019. Det vurderes at der lokalt ikke er væsentlige trusler for 
arten og dens fortsatte forekomst i fuglebeskyttelsesområdet.  

 

12.3.1.8.2 Virkninger i anlægsfasen 

Da der er >13 km til det nærmeste kortlagte levested for rørskov- og mosefugle rørhøg, rørdrum, sortterne, som er over 

den nævnte afstand for påvirkning af støj i anlægsfasen, vurderes projektet i anlægsfasen ikke at påvirke ynglefugle in-

den i fuglebeskyttelsesområdet væsentligt negativt.  

Den eneste art, der er registreret ynglende i F63 er rødrygget tornskade. Ifølge DOFbasen er der hverken registreret 

mosehornugle, engsnarre eller sortterne i F63 eller i området mellem projektområdet of F63 (DOFbasen, 2022).  

Rørhøg, engsnarre, hedehøg og sortterne er vurderet i fuglebeskyttelsesområde F60, der ligger vest for projektområ-

det. I disse områder er der registreret ynglepar af de nævnte arter, og det blev vurderet at væsentlig negativ påvirkning 

af rørhøg, engsnarre, hedehøg og sortterne kan afvises.  

Rødrygget tornskade ynglede i området med 7 par. Alle par blev fundet i områder, hvor der er en del spredte buske og 

træer, som sikrer arten mulighed for at sidde og spejde efter føde. Endvidere er der også en del arealer med lav vegeta-

tion, der gør det lettere for arten at finde føde på jorden. Rødrygget tornskade er tæt knyttet til sit ynglested i yngleti-

den (Svendsen, Sell, Bøcher, & Svenning, 2015), og det 1.973 ha store fuglebeskyttelsesområde i en afstand af >2 km fra 

projektområdet vurderes at rumme velegnede levesteder, hvorfor projektområdet næppe udgør et mere egnet om-

råde. Det vurderes at med en forstyrrelse i et enkelt år ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning på bestanden. 

Projekt Hedehøg kontaktes inden anlægsarbejde i arbejdsområdet. Samlet set kan væsentlig negativ påvirkning af yng-

lefuglene i anlægsfasen i F63 afvises. 

12.3.1.8.3 Virkninger i driftsfasen 

Som nævnt er der på strækningen af luftledningen ned mod grænsen opsat markører, samt anvendt triplex ledninger, 

der gør luftledningerne mere tydelige. På strækningen 1.300 m fra hvor den danske luftledning møder den tyske, er 

elledningen underboret på en strækning af ca. 3 km, og her vil der ingen risiko for kollision være. 

De tyske myndigheder (BfN) har i samarbejde med forskellige rådgivere udarbejdet en fagkonvention som konkluderer, 

at fuglemarkører er det førende og mest effektive tiltag som kan reducere fugles kollisionsrisiko med luftledninger (M. 

Liesenjohann, 2019). På baggrund af foranstaltningerne, som ifølge Europa Kommissionen er best practice, og anven-

delsen af markører, vurderes risikoen for kollision stærkt reduceret.  

Hedehøg fouragerer, som de andre kærhøge, lavt over jorden. Samtidig er hedehøg en meget adræt og manøvredygtig 

fugl. Den nederste højspændingsledning sidder typisk i en højde af 23-25 m og kan nå ned til 16 m over terræn midt 
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mellem masterne. På den baggrund vurderes det, at en negativ påvirkning på hedehøg i Natura 2000-området kan ude-

lukkes.  

En ynglende rørhøg på fourageringstogt vil formentlig godt kunne nå de godt og vel 3 km fra ynglepladsen til luftlednin-

gen og dermed komme i kollisionsrisiko. Ligesom de øvrige kærhøge fouragerer rørhøg typisk lavt over terrænet og vil 

kun sjældent kommer op i en højde, hvor den vil være i risiko for at kollidere med højspændingsanlægget. Sammen-

holdt med, at rørhøg er en adræt og manøvredygtig art, vurderes det, at der ikke vil være nogen negativ påvirkning på 

rørhøg i højspændingsanlæggets driftsfase. 

Rørdrum er tæt knyttet til deres foretrukne habitater og vil kun yderst sjældent optræde udenfor dem. På den bag-

grund vurderes det, at en negativ påvirkning af rørdrum i højspændingsanlæggets driftsfase kan udelukkes. 

Formosehornugle er der kun ganske få fund øst for projektområdet ved F63, hvilket tyder på arten kun undtagelsesvis 
fouragerer i området (DOFbasen, 2022). Mosehornuglen er ligeledes ikke registreret i NOVANA tællingerne. Sortternen 
er ligeledes heller ikke konstateret i området, og ifølge DOFbasen og NOVANA tællinger er området F60 ved Vidåen et 
kerneområde for arten, mens F63 formodes være af mindre betydning. Derfor vil sandsynligheden for at arten krydser 
luftledningen lille. Desuden anvendes der fuglemarkører og ledningen kabellægges på de områder, hvor sortternen po-
tentielt kunne krydse. På den baggrund kan væsentlig negativ påvirkning afvises. 

12.3.1.9 Fuglebeskyttelsesområde F67 Ballum og Husum Enge  

Området er en del af Natura 2000-område 89 Vadehavet og udgør ca. 4.287 hektar. Natura 2000-området omfatter de 

lavtliggende landområder vest for Skærbæk, ca.  7 km vest for højspændingsanlægget (se Figur 12-6).   

Staten har gennemført tællinger af trækfugle i fuglebeskyttelsesområdet i regi af NOVANA programmet i perioden 

2004-2017 (Clausen, P. et al., 2019). Tallene viser at F67 Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge har stor betyd-

ning for bramgås og kortnæbbet gæs og mindre betydning for sangsvane da arten kun i et år inden for overvågningspe-

rioden forekommer i et antal der overstiger det nationale 1 % bestandskriterium.  

12.3.1.9.1 Udpegningsgrundlag og målsætning 

Af arter på udpegningsgrundlaget (se Tabel 12-15) vurderes bramgås og kortnæbbet gås at være relevante at vurdere 

på i forhold til kollisioner. Sangsvane har tidligere været på udpegningsgrundlaget, men indgår ikke i udpegningsgrund-

laget i basisanalysen for 2022-2027. Årsagen til at sangsvane ikke længere indgår i udpegningsgrundlaget skyldes at: Der 

er ikke belæg for væsentlige forekomster af Sangsvane som trækfugl i området i perioden 2004-2017 (Miljøstyrelsen, 

uden årstal). Sangsvanen er imidlertid stadig på udpegningsgrundlaget i den gældende Natura 2000-plan for området 

og skal derfor medtages i vurderingen. Området er udpeget for 8 arter af ynglefugle og 5 arter af trækfugle. 

 

Tabel 12-15. Udpegningsgrundlag for F67 Ballum og Husum enge og Kamper Strandenge. Det er angivet, om der 

er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T). 
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Jf. Natura 2000-planen for området er målsætningen for trækfuglene at: 

Fuglebeskyttelsesområdet skal bidrage til at sikre levesteder for en levedygtig bestand på nationalt og internationalt 

niveau. Tilstanden og det samlede areal af levesteder for arterne bramgås, sangsvane og kortnæbbet gås som trækfugl i 

området sikres eller øges, således at der findes tilstrækkelige egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne, så områ-

det kan huse en tilbagevendende rastebestand på 34.000 bramgæs, 11.000 kortnæbbet gæs og 180 sangsvaner. Herud-

over er den overordnede målsætning en høj prioritering af ansvarsarten (trækfugl) kortnæbbet gås. 

Staten har gennemført tællinger af trækfugle i fuglebeskyttelsesområde i regi af NOVANA programmet i perioden 2004-

2017 (Clausen, P. et al., 2019). Tallene for de arter der er særligt udsatte for kollision med luftledninger er følgende:  

• Sangsvane bestand på (0-728 fugle) og kun én gang (i 2012) med forekomster der overstiger det nationale 1 % 
bestandskriterium for rastende bestand. 

• Bramgås (bestand på 600-15.200) og i knap halvdelen af årene forekomster der overstiger internationale 1 %-
bestandskriterier for rastende bestand. 

• Kortnæbbet gås (bestand på 38-2.000) og i knap halvdelen af årene forekomster der overstiger internationale 
1 %-bestandskriterier for rastende bestand. 

• Blisgås har en ret ustabil forekomst i dette område og det er ikke muligt med tilstrækkelig sikkerhed at udtale 

sig om bestandsdynamikken lokalt. Seneste bestandsestimat i 2017 var på 709 fugle. 

• Hjejle: Sidste overvågning: 321 fugle i 2017, 0 i 2016, 532 i 2015. Arten er blevet overvåget i maj, men de 
største forekomster af hjejler i fuglebeskyttelsesområdet er om efteråret. Forekomsten er fluktuerende. Der er 
et tilstrækkeligt fødegrundlag og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst. 

 

Den store andel af enge, naturlige græsarealer og dyrkede arealer i fuglebeskyttelsesområdet og muligheden for at 

overnatte forstyrrelsesfrit i Vadehavet tilgodeser generelt arternes krav til føde og sikkerhed, og der vurderes ikke at 

være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst i fuglebeskyttelsesområdet. 

Ynglefugle:  

• Rørdrum: Sidste overvågning: 1 territoriehævdende fugl i 2019. Der er kortlagt et levested i området i god til-

stand. Det vurderes at der er et egnet levested for rørdum, og dermed fortsat gode muligheder for at opret-

holde en lille bestand. Der er ikke væsentlige trusler for arten i området.  

• Rørhøg: Sidste overvågning: 1 par i 2019. Der er kortlagt et levested for rørhøg i området  i god tilstand. Det 

vurderes at der er et egnet levested for rørdum, og dermed fortsat gode muligheder for at opretholde en lille 

bestand. Der er ikke væsentlige trusler for arten i området.  

• Hedehøg: Sidste overvågning: 4 par i 2019. Arten har haft en flukturerende forekomst, med registreringer mel-

lem 0 og 10 par. I perioden 2004-2011 var der 7-10 par i området, mens der i 2011-2019 er registreret 0-4 par. 

Det vurderes at der er gode ynglemuligheder og ingen væsentlige trusler for artens mulighed for at yngle i om-

rådet.  

• Fjordterne: Sidste overvågning: 8 par i 2019, 46 par i 2015. Det vurderes at bestandssvingningen ligger inden 

for det naturlige. Der er kortlagt to levesteder for fjordterne, hvor arten er konstateret ynglende under over-

vågningen. Tilstanden for levestederne er moderat og ringe. Der er egnede levesteder i området, og der er ikke 

væsentlige trusler for arten i området. Det vurderes derfor at der er gode muligheder for at opretholde en be-

stand af arten.  

• Blåhals: Sidste overvågning: 40 par i 2018. Det er fortrinsvis i digegravene, at de mange fugle er konstateret 

syngende. Det vurderes at der er store arealer med velegnede levesteder, og at der er gode muligheder for, at 

arten fremover kan ekspandere og øge ynglebestanden yderligere. Der vurderes ikke at være væsentlige trus-

ler for artens fortsatte udbredelse og forekomst.  

• Engsnarre, mosehornugle og brushane er ikke til stede i området. 
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Hjejle: Sidste overvågning: 321 fugle i 2017, 0 i 2016, 532 i 2015. Arten er blevet overvåget i maj, men de største fore-

komster af hjejler i fuglebeskyttelsesområdet er om efteråret. Forekomsten er fluktuerende. Der er et tilstrækkeligt fø-

degrundlag og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst. 

12.3.1.9.2 Virkninger i anlægsfasen 

Der vil ikke kunne ske påvirkninger af områdets ynglende eller rastende fugle, da fuglebeskyttelsesområdet ligger 

mindst seks km fra højspændingsanlægget. De eneste arter, der ud fra arternes valg af vurderes at kunne opholde sig i 

projektområdet i anlægsfasen, er arterne mosehornugle, engsnarre, hedehøg og rørhøg. Anlægsarbejdet udføres ikke i 

kystområder kan potentiel påvirkning af brushane udelukkes. Ligeledes vurderes der ikke at være udprægede fourage-

ringsområder for fjordterne.  

Som nævnt er hverken engsnarre eller mosehornugle er dog til stede ifølge basisanalysen, og ifølge DOFbasen er der 

ikke registreringer af mosehornugle, der tyder på at projektområdet udgør et fourageringsområde (DOFbasen, 2022). 

Såfremt hedehøge eller rørhøge fra fjernere beliggende fuglebeskyttelsesområder skulle fouragere i eller nær anlægs-

området, vurderes det, at fuglene vil reagere fleksibelt og fortrække til andre områder mens arbejdet pågår.  

Hjejle kan potentielt fortrænges midlertidigt fra deres raste- og fourageringsområde. Som nævnt raster i kystområder, 

på tidevandsflader og lavtliggende græsarealer. De kan også raste på dyrkede marker inde i landet. Da artens forekomst 

er fluktuerende i F67, vurderes en midlertidig fortrængning som følge af anlægsarbejdet i projektområdet ikke at ud-

gøre en væsentlig negativ påvirkning. 

Det vurderes på den baggrund, at væsentlige negative påvirkninger af F67 i anlægsfasen kan afvises. 

12.3.1.9.3 Virkninger i driftsfasen 

Eneste mulige påvirkning i driftsfasen er risikoen for, at lokalt trækkende gæs kolliderer med ledningerne. 

Kortnæbbet gås og bramgås forekommer i flere af fuglebeskyttelsesområderne i Natura 2000-område N89 Vadehavet. 

De to arter foretager fourageringstræk fra Vadehavet og ind over Sønderjylland, og da det ikke er muligt at bestemme 

hvilke gæs, der kommer fra hvilke områder, og da de flytter sig mellem de enkelte fuglebeskyttelsesområder i løbet af 

vintersæsonen og derfor må betragtes som en samlet bestand for N89-Vadehavet, er de potentielle påvirkninger af de 

to arter beskrevet samlet for N89 i afsnit12.3.1.11. Konklusionen i afsnit 12.3.1.11 er, at kollisionsrisikoen for de to arter 

er så lille (hhv. 16 kortnæbbede gæs og 5 bramgæs per år for hele højspændingsanlægget), at det ikke har betydning 

for de overvintrende bestande i fuglebeskyttelsesområdet, og at en gennemførelse af den projekterede højspændings-

forbindelse, derfor ikke vil kunne påvirke de to arter på udpegningsgrundlaget negativt. 

Sangsvane er på udpegningsgrundlaget i F67 Ballum og Husum Enge. Ifølge optællinger i forbindelse med de sidste to 
basisanalyser er der i gennemsnit registreret 88 sangsvaner i F67 (Clausen, P. et al., 2019). Fuglebeskyttelsesområdet 
spiller generelt set en vigtig rolle for trækkende ande-, gåse- og vadefuglearter, der især under højvande i Vadehavet, 
raster og søger føde i marskengene bag digerne (Miljøstyrelsen, 2020). Afstanden fra F67 til højspændingsanlægget er 
generelt 7-9 km. Iagttagelser under feltundersøgelserne i bilag 3B viste, at de fleste svaner kun flyver 5-10 km, og nogle 
kun 500-1.000 m hvilket betyder, at meget få svaner forventes at krydse luftledningen i forbindelse med fødesøgnin-
gen. Sangsvaner er udbredt over hele landet, hvor de overvintrer i søer og oversvømmede engarealer, som de kan finde 
tæt på egnede fourageringsområder som typisk vil være vintergrønne marker og enge. Der er således ingen grund til at 
antage, at de forholdsvist få svaner der opholder sig i F67 flyver langt for at finde egnede fourageringssteder. Desuden 
har sangsvanen en meget lille kollisionsrisiko på 0,03 % for individer der passerer højspændingsledninger (Dansk 
Ornitologisk Forening - Storstrøm, 2019).  

Samlet set vurderes det usandsynligt, at der vil kunne opstå kollisioner i et omfang som kan medføre en skade på beva-
ringsstatus for sangsvane. Det skyldes: 
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• At der er meget få sangsvaner i F67 

• At der er gode fourageringsmuligheder for sangsvane i F67 marskengene bag digerne 

• At afstanden til højspændingsledninger er større end sangsvanernes genelle fourageringstræk 

• At sangsvanen har en meget lav kollisionsrisiko 

12.3.1.10 Øvrige fuglebeskyttelsesområder i Vadehavsområdet (F49, F52, F53, F55, F65) 

En række andre fuglebeskyttelsesområder indgår i Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet: 

 Fuglebeskyttelsesområde F49 Engarealer ved Ho Bugt 

 Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø 

 Fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø 

 Fuglebeskyttelsesområde F55 Skallingen og Langli 

 Fuglebeskyttelsesområde F65 Rømø 
 

Fuglebeskyttelsesområde F49 Engarealer ved Ho Bugt har et samlet areal på 2.458 hektar.  

12.3.1.10.1 Udpegningsgrundlag og målsætninger 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet fremgår af Tabel 12-16 og stammer fra den gældende Natura 

2000-basisanalyse for området. Området er udpeget for 3 arter af ynglefugle og 2 arter af trækfugle. 

Tabel 12-16 Udpegningsgrundlag for F49 Engarealer ved Ho Bugt. Det er angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) 

eller trækfugle (T).  

  

 

Jf. Natura 2000 planen er målsætningen for fuglene på udpegningsgrundlaget, at Fuglebeskyttelsesområdet bidrager til 

at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig bestand af de udpegede arter på nationalt eller internationalt ni-

veau.  

Fuglebeskyttelsesområde 49: Området har en stor bestand af blåhals på 14 ynglepar, hvorimod engsnarre og hedehøg 

ikke er registreret siden 2004. Spidsand og klyde anvender engene som højvandsrasteplads – især når der er tale om 

perioder med stærk blæst. 

Der er ikke lavet et tilstandssystem for nogle af arterne på udpegningsgrundlaget, hvorfor der ikke er lavet en levesteds-

kortlægning. 

Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø har et samlet areal på 873 hektar. Området består af en delvist inddiget vade-

havsø med store græsarealer, landbrugsarealer og et mindre klitlandskab mod sydvest. Uden for havdigerne findes et 

forland med strandenge, der er omgivet af Vadehavets tidevandsflader. 

Området er udpeget for 10 arter af ynglefugle og 3 arter af trækfugle. 
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Tabel 12-17 Udpegningsgrundlag for F52 Mandø. Det er angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle 

(T). 

  

Jf. Natura 2000 planen er målsætningen for fuglene på udpegningsgrundlaget, at Fuglebeskyttelsesområdet bidrager til 

at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig bestand af de udpegede arter på nationalt eller internationalt ni-

veau.  

Fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø har et samlet areal på 4.707 hektar. Området består af klitter, klitlavninger, klithe-

der, kærområder, vidtstrakte strandenge, tagrørssumpe samt inde på øen flere nåletræsbevoksninger. 

Området er udpeget for 10 arter af ynglefugle og 8 arter af trækfugle. 

 

Tabel 12-18 Udpegningsgrundlag for F53 Fanø. Det er angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle 

(T). 

  

 

Jf. Natura 2000 planen er målsætningen for fuglene på udpegningsgrundlaget, at Fuglebeskyttelsesområdet bidrager til 

at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig bestand af de udpegede arter på nationalt eller internationalt ni-

veau.  

Fuglebeskyttelsesområde F55 Skallingen og Langli har et samlet areal på 2.308 hektar. Området består af forholdsvis 

unge klit- og strandengsdannelser. De dynamiske landskaber er stort set alle naturligt dannet, og et særligt træk er, at 

de også i dag, stort set, er prægede af naturlige processer.  

Langli huser den vigtigste forekomst af ynglende kystfugle i det samlede danske Vadehav, og sammen med Skallingen 

og de tilstødende tidevandsflader, er området også blandt de vigtigste for store antal af rastende og fødesøgende ande- 

og vadefugle i træktiderne. Blandt arterne på udpegningsgrundlaget har skestorken på Langli en af sine vigtigste kolo-

nier på landsplan. Området er udpeget for 8 arter af ynglefugle og 6 arter af trækfugle. 
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Tabel 12-19 Udpegningsgrundlag for F55 Skallingen og Langli. Det er angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) 

eller trækfugle (T). 

  

 

Jf. Natura 2000 planen er målsætningen for fuglene på udpegningsgrundlaget, at Fuglebeskyttelsesområdet bidrager til 

at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig bestand af de udpegede arter på nationalt eller internationalt niveau. 

 
Fuglebeskyttelsesområde F65 Rømø har et samlet areal på 7.074 hektar. Områdets vigtigste landskabelige elementer er 

store strandengsområder, klitheder og klitlavninger. Desuden indgår vidtstrakte strande, klitter, småsøer, nåletræsplan-

tager, græsmarker. Området er udpeget for 16 arter af ynglefugle og 7 arter af trækfugle. 

 

Tabel 12-20 Udpegningsgrundlag for F65 Rømø. Det er angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle 

(T). (Miljøstyrelsen, 2021) 

 

 

Rømø er et meget vigtigt yngleområde for kystfugle, og sjældne og fåtallige danske arter som hvidbrystet præstekrave, 
almindelig ryle og dværgterne er regelmæssige ynglefugle. De vidtstrakte strand- og strandengsområder på øens nord-
vestlige del er fortsat helt i særklasse som yngleområde for en lang række af disse – og mere almindelige – arter af kyst-
fugle. Blandt trækgæsterne har især Rømøs strandenge og enge betydning for store forekomster af gæs, ænder og va-
defugle, og under højvande i Vadehavet raster her især mange af de vadefugle, der ved lavvande søger føde på de om-
givende vadeflader. Områder som Juvre Kog i nord og Havneby Kog i syd er i perioder vigtige fødesøgningsområder for 
bl.a. mørkbuget knortegås, bramgås, almindelig ryle, hjejle og lille kobbersneppe. Blandt de mest talrige trækgæster er 
mørkbuget knortegås og bramgås. 
 
Da mange af arterne på udpegningsgrundlagene i F49, F52, F53, F55 og F65 allerede er vurderet i andre fuglebeskyttel-

sesområder, der ligger i kortere afstand til projektområdet, vil disse arter i de fem nævnte fuglebeskyttelsesområde i 

N89 Vadehavet ikke gennemgås i detaljer yderligere, og der henvises til de konkrete vurderinger i andre vurderinger af 

fuglebeskyttelsesområder. Dette fremgår af tabellen nedenfor. Arter, der ikke er tidligere gennemgået, bliver derefter 
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screenet i tabellen, hvorefter kun arter, der potentielt kan befinde sig i projektområdet i anlægs- og/eller driftsfasen i 

yngletiden eller træktiden, vil blive vurderet i det følgende. 

 

Tabel 12-21 Gennemgang af arter på udpegningsgrundlag i de fem fuglebeskyttelsesområder F49, F52, F53, F55, 

F65 (F-områder) i N89 Vadehavet. Arter, der er vurderet i relevante F-områder, screenes ud og der 

refereres til andre vurderinger for de konkrete arter. Dernæst screenes der for arter, der potentielt 

kan påvirkes, ud fra om de kan opholde sig i projektområdet i anlægs- og driftsfasen for projektet 

i yngle- eller træktiden. 

N89 Vadehavet, (F49, F52, F53, F55, F65)  

Ynglefuglearter På udpegningsgrundlag Arten vurderet i andet F-område Screenes 

ud 

Blåhals F49, F52, F53, F65 Ja, arten er vurderet i F51 og F60. Vurde-

res ikke yderligere i de til venstre F-områ-

der. 

X 

Engsnarre F49 Ja, arten er vurderet i F51 og F60 X 

Plettet rørvagtel F65 Ja, arten er vurderet i F51 og F60 X 

Hedehøg F49, F65 Ja, arten er vurderet i F51 og F60 X 

Rørhøg F52, F53, F65 Ja, arten er vurderet i F51 og F60 X 

Rørdrum F52, F53, F65 Ja, arten er vurderet i F51 og F60 X 

Mosehornugle F52, F55, F65 Ja, arten er vurderet i F51 og F60 X 

Natravn F53, F65 Ja, arten er vurderet i F37 og F66 X 

Fjordterne F52, F55, F65 Ja, arten er vurderet i F51 og F60 X 

Dværgterne F53, F55, F65 Ja, arten behandles i F57 X 

Splitterne (Y) F53, F55, F65 Ja, arten behandles i F57 X 

Havterne F53, F55, F65 Ja, arten er vurderet i F52 og F57 X 

Sandterne F52, F53, F55, F65, F52, 

F57 

Nej. Arten er næsten forsvundet som yng-

lefugl og er ikke registreret som ynglefugl i 

F57, F53, F55, F65. Arten yngler på øer og 

holme.  

X 

Sorthovedet måge F55 Ja, arten er behandlet i F51 X 

Hvidbrystet præstekrave 

og almindelig ryle 

F65, F53 Hvidbrystet præstekrave yngler på strand-

lokaliteter.  

X 

Klyde (Y) F52, F53, F65 Ja, arten er vurderet i F51, F57 og F60 X 

Brushane F52, F65  X 

Stor kobbersneppe F52  X 
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Tabel 12-21 Gennemgang af arter på udpegningsgrundlag i de fem fuglebeskyttelsesområder F49, F52, F53, F55, 

F65 (F-områder) i N89 Vadehavet. Arter, der er vurderet i relevante F-områder, screenes ud og der 

refereres til andre vurderinger for de konkrete arter. Dernæst screenes der for arter, der potentielt 

kan påvirkes, ud fra om de kan opholde sig i projektområdet i anlægs- og driftsfasen for projektet 

i yngle- eller træktiden. 

N89 Vadehavet, (F49, F52, F53, F55, F65)  

Ynglefuglearter På udpegningsgrundlag Arten vurderet i andet F-område Screenes 

ud 

Skestork F55 Ja, arten er vurderet i F51 (som ynglefugl) X 

Trækfuglearter    

Gæs (mørkbuget- og lysbu-

get knortegås, bramgås, 

kortnæbbet gås, blisgås) 

Vurderet i separat af-

snit 

Ja (se samlet vurdering af kortnæbbet gås 

og bramgås for hele Vadehavet N89). 

 

Splitterne F53, F55 Ja, arten behandles i F57 X 

Klyde (T) F49 Ja, arten behandles i F57, F60 X 

Hvidbrystet præstekrave, 

islandsk ryle, almindelig 

ryle, strandskade, strand-

hjejle, sandløber. 

F53, F55 (kun strand-

skade), F65 (og lille 

kobbersneppe) 

Arterne opholder sig langs lavvandede ky-

ster og søger føde på sandede vadeflader, 

og raster på sandstrande og enge under 

højvande. 

Hjejle kan forekomme inde i landet på bl.a. 

landbrugsarealer. Hjejle vurderes i flere af 

de nærliggende fuglebeskyttelsesområder, 

bl.a. F51.  

X  

Spidsand F49, F55 Spidsand raster på enge ved højvande, og 

arten fouragerer oftest i brakke- og salte 

vådområder, og sjældent i ferskvand. Ar-

ten kan potentielt forekomme i vådområ-

der i den sydlige del af projektområdet. 

 

Pibeand F55 Ja, arten behandles i F57 og F60 X 

Gravand F65 Ja, arten behandles i F57 og F60 X 

Vandrefalk F52, F53, F57 Arten kan potentielt raste- og fouragere i 

projektområdet i træktiden. 

X 

 
 

12.3.1.10.2 Vurdering af ynglefugle 

Ynglefuglene på udpegningsgrundlag i de fem fuglebeskyttelsesområder F49, F52, F53, F55, F65 (beliggende over 10 km 
fra projektområdet) er allerede vurderet eller behandlet i andre fuglebeskyttelsesområder, der er geografisk tættere på 
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projektområdet (Tabel 12-21). Det vurderes på den baggrund at arter, der vil kunne raste- yngle eller fouragere i pro-
jektområdet i yngle- eller træktiden, med stor sandsynlighed stammer fra nærliggende fuglebeskyttelsesområder.  
 
I en afstand af 50 meter fra arbejdspladser ved underboring vil der være en støj på op til 65 dB. Det vurderes på den 
baggrund, at støjniveauet fra arbejdspladserne til underboringen vil være så lavt, at det ikke kan medføre en skade på 
fuglene i de så fjernt beliggende fuglebeskyttelsesområder.  

12.3.1.10.3 Vurdering af trækfugle 

Trækfuglen spidsand har en fluktuerende forekomst i fuglebeskyttelsesområdet. Det skyldes bl.a. at fuglebeskyttelses-

området kun benyttes under høj vandstand, hvor vadefladen og kanten af strandengene, som ligger i fuglebeskyttelses-

områder længere mod vest, ikke kan anvendes. Det vurderes som usandsynligt, spidsand i større omfang bevæger sig 

mod øst og raster i området omkring luftledningen, da der ikke er data på DOF-basen (DOFbasen, 2020), der indikerer, 

at dette skulle være tilfældet. 

12.3.1.10.3.1 Gæs på udpegningsgrundlag i F49, F52, F53, F55, F65 

I den følgende gennemgang fokuseres alene på risikoen for, at udpegningsarter af gæs kolliderer med ledningerne i et 

omfang, der kan karakteriseres som skade på de omkringliggende Natura 2000-områder, jf. bevaringsmålsætningerne 

anført i de foregående afsnit. I Tabel 12-22 ses hvilke arter der er på udpegningsgrundlaget i de enkelte fuglebeskyttel-

sesområder. 

 

Tabel 12-22. ”Øvrige” fuglebeskyttelsesområder hvor kortnæbbet gås, bramgås, mørkbuget og lysbuget knortegås 

optræder på udpegningsgrundlaget. 

 F52 F53 F55 F65 

Kortnæbbet gås   X  

Bramgås x    

Mørkbuget knortegås x  x x 

Lysbuget knortegås  x   

 

Lysbuget knortegås og mørkbuget knortegås er begge arter, der træffes langs kysterne, hvor de lever af ålegræs og an-

dre vandplanter eller fouragerer på strandenge. Optællinger af trækkende/overvintrende fugle i NOVANA-programmet 

2018-19 viser, at der kun er registeret knortegæs på kystnære lokaliteter  (Holm T. N., 2021). Det er således ikke sand-

synligt, at knortegæs vil passere højspændingsforbindelsen og derved risikere at kollidere med denne. 

Bramgås og kortnæbbet gås forekommer i flere af fuglebeskyttelsesområderne i Natura 2000-område N89 Vadehavet 

herunder i F52 Mandø og F55 Skallingen og Langli. Begge arter foretager fourageringstræk fra Vadehavet og ind over 

Sønderjylland og da det ikke er muligt at bestemme hvilke gæs, der kommer fra hvilke områder, og da de flytter sig mel-

lem de enkelte fuglebeskyttelsesområder i løbet af vintersæsonen og derfor må betragtes som samlede bestande for 

N89-Vadehavet, er de potentielle påvirkninger for de to arter beskrevet samlet for N89 i afsnit 12.3.1.11. Konklusionen i 

afsnit 12.3.1.11 er, at kollisionsrisikoen for de to arter er så lille at det ikke har betydning for de overvintrende bestande 

i fuglebeskyttelsesområdet, og at en gennemførelse af den projekterede højspændingsforbindelse derfor ikke vil kunne 

påvirke de to arter på udpegningsgrundlaget negativt.  
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12.3.1.11 Samlet vurdering af kortnæbbet gås og bramgås i N89 Vadehavet 

Kortnæbbet gås og bramgås overnatter generelt langs kysterne og træffes fouragerende på marker og enge. Begge ar-

ter er i de senere år begyndt at foretage lange daglige fourageringstogter ind i landet i jagten på højenergi føde fx stub-

marker af korn og majs, og andelen der overvintrer i Danmark, er steget markant efter 2010 (Clausen et al. 2018). 

Begge arter kan på deres fourageringstræk ind i landet passere højspændingsforbindelse og er således i potentiel risiko 

for at kollidere med ledningerne. Da det ikke er muligt at bestemme hvilke gæs, der kommer fra hvilke områder, og da 

de flytter sig mellem de enkelte fuglebeskyttelsesområder og må betragtes som en samlet bestand for N89-Vadehavet 

er de her vurderet under et. 

For at estimere hvor stor en del af den overvintrende bestand, der passerer højspændingsforbindelsen, er data fra DOF-

Basen benyttet. Idet både kortnæbbet gås og bramgås har ændret fourageringsstrategi gennem de sidste mange år, er 

der benyttet data fra 2015-2020 for at benytte de nyeste og dermed mest relevante data for den aktuelle situation. På 

Figur 12-20 og Figur 12-21 er antallet af fouragerende/rastende fugle af de to arter afbildet inden for 30 km af den pro-

jekterede højspændingsforbindelse. For at kunne vurdere, hvor stor en del af bestanden der fouragerer tæt på høj-

spændingsforbindelsen og dermed er i risiko for kollision ved start eller landing er der gennemført en beregning på hvor 

mange registreringer der er inden for 1 km af højspændingsforbindelsen. Data ses i Tabel 12-23 og Tabel 12-24. 
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Under antagelse af, at de to arter hovedsageligt overnatter i reservaterne langs Vestkysten og dermed vest for høj-
spændingsforbindelsen, og at de fugle der er registreret øst for højspændingsforbindelsen, er fugle fra vestkysten, der 
har trukket ind i landet for at fouragere, er det muligt at estimere, hvor stor en del af bestanden, der passerer højspæn-
dingsforbindelsen. 
 

Tabel 12-23.  Kortnæbbet gås - Antal og andel af fugle registreret i nærheden af det kommende anlæg (< 1 km – inden 

for 1 km), længere væk fra anlægget (op til 30 km), samt hvor mange fugle der er registreret hhv. øst 

og vest for anlægget.  For yderligere forklaring, se teksten. 

Årstal 
Antal op til    30 

km 
Antal   <1 

km 
%         

<1 km 
Antal vest for 

tracéet 
% vest for 

tracéet 
Antal øst for 

tracéet 
% øst for 
tracéet 

2015 51.113 1.000 1,956 39.079 76,456 12.034 23,544 

2016 37.467 19 0,051 18.703 49,919 18.764 50,081 

2017 53.115 1.943 3,658 37.034 69,724 16.081 30,276 

2018 105.152 11.810 11,231 73.648 70,040 31.504 29,960 

2019 64.910 1.700 2,619 42.391 65,307 22.519 34,693 

2020 153.764 1.293 0,841 125.802 81,815 27.962 18,185 

Total 465.521 17.765 
 

336.657 
 

128.864 
 

Gennemsnit 
 

2.961 3,816 56.110 72,318 21.477 27,682 
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Tabel 12-24. Bramgås - Antal og andel af fugle registreret i nærheden af det kommende anlæg (< 1 km – inden for 1 

km), længere væk fra anlægget (op til 30 km), samt hvor mange fugle der er registreret hhv. øst og 

vest for anlægget.  For yderligere forklaring, se teksten. 

Årstal 
Antal op til    30 

km 
Antal   <1 

km 
%         

<1 km 
Antal vest for 

tracéet 
% vest for 

tracéet 
Antal øst for 

tracéet 
% øst for 
tracéet 

2015 5.318.133 9.070 0,171 5.315.648 99,953 2.485 0,047 

2016 5.145.197 4.000 0,078 5.122.451 99,558 22.746 0,442 

2017 5.139.878 17.500 0,340 5.125.259 99,716 14.619 0,284 

2018 4.357.436 5.550 0,127 4.350.945 99,851 6.491 0,149 

2019 4.847.336 12.350 0,255 4.831.362 99,670 15.974 0,330 

2020 3.914.018 720 0,018 3.887.798 99,330 26.220 0,670 

Total 28.721.998 49.190 
 

28.633.463 
 

88.535 
 

Gennemsnit 
 

8.198 0,171 4.772.244 99,692 14.756 0,308 

 

For kortnæbbet gås er der gennem de 6 år observeret samlet ca. 0,5 mio. individer i området vist på Figur 12-20, hvoraf 

nogle naturligvis vil være ”gengangere”. Af de 0,5 mio. registreringer er kun ca. 3.000 inden for en km af højspændings-

forbindelsen, svarende til 3,8 %. Langt de fleste registreringer er gjort vest for højspændingsforbindelsen, 72,3 mod 

27,7 % øst for forbindelsen. Fuglenes udbredelse i området tyder dermed på, at maksimalt 27,7 % af fuglene må formo-

des at passere den kommende højspændingsforbindelse. 

For bramgås er der gennem de 6 år observeret samlet ca. 28,7 mio. individer i området vist på Figur 12-21, hvoraf nogle 

naturligvis vil være gengangere. Af de 28,7 mio. registreringer er kun ca. 8.000 inden for en km af højspændingsforbin-

delsen, svarende til 0,2 %. Langt de fleste registreringer er gjort vest for højspændingsforbindelsen, 99,7 % mod 0,3 % 

øst for anlægget. Fuglenes udbredelse i området tyder dermed på, at maksimalt 0,3 % af fuglene må formodes at pas-

sere den kommende højspændingsforbindelse. 
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Figur 12-20. Udbredelsen af Kortnæbbet gås i årene 2015-2020 langs det kommende 400 kV højspændingsanlæg. 

Fugle i en afstand af 30 km fra højspændingsanlægget er medtaget i figuren. Fugle inden for 1 km af 

højspændingsforbindelsen er markeret med orange cirkler – i større afstand end 1 km med brune 

cirkler. 
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Figur 12-21. Udbredelsen af bramgås i årene 2015-2020 langs det kommende 400 kV højspændingsanlæg. Fugle i en 

afstand af 30 km fra højspændingsanlægget er medtaget i figuren. Fugle inden for 1 km af højspæn-

dingsforbindelsen er markeret med lyseblå cirkler – i større afstand end 1 km med blå cirkler. 
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På baggrund af data fra de nyeste basisanalyser for fuglebeskyttelsesområderne ved Vadehavet, data i Tabel 12-23 og 
Tabel 12-24  
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, fra DOF-basen samt kollisionsrater (Jödicke K., 2018)er der i Tabel 12-25estimeret det forventede antal kollisioner for 
kortnæbbet gås og bramgås langs højspændingsanlægget mellem Endrup-grænsen.   
 

 

Estimaterne i Tabel 12-25 er baseret på kollisionsrater (Jödicke K., 2018) som har beregnet kollisionsrater i et rasteom-

råde i et fuglebeskyttelsesområde ved Elben, hvor fuglene generelt flyver i lav højde. Ved højspændingsforbindelsen 

Endrup-grænsen forventes det på baggrund af data i Bilag 3B Trækfugle, at gæssene generelt vil flyve højere og derfor 

vil kollisionsrisikoen sandsynligvis være mindre, end den der er beregnet i Tabel 12-25. Både kortnæbbet gås og bram-

gås har en stor overvintrede bestand i Vadehavet, men registreres også på andre overnatningspladser længere mod øst. 

Derfor vil nogle af fuglene der er registreret øst for højspændingsforbindelsen udgøres af fugle, der ikke har passeret 

denne, og estimaterne i Tabel 12-25 vurderes derfor snarere at være overestimater end underestimater.  

På baggrund af estimaterne i Tabel 12-25. vurderes det, at antallet af kollisioner er meget lavt, set i forhold til størrelsen 

af bestandene af de overvintrende gæs i fuglebeskyttelsesområderne i Vadehavet. Derfor vurderes det at kollisioner 

ikke vil have betydning for bestandsstørrelser eller bevaringsstatus af gæssene på udpegningsgrundlaget.  

Ovenstående vurderinger gælder de gæs, der kommer fra fuglebeskyttelsesområderne i Vadehavet, og som passerer 

højspændingsforbindelsen på vej mod fourageringsområder mod øst. De fugle der fouragerer ved selv højspændings-

forbindelsen, har også risiko for kollisioner med ledningerne i forbindelse med, at gæssene letter eller lander i selve 

nærområdet af anlægget. 

Feltundersøgelserne fortaget af Ravnhøj Consult (Bilag 3B) viste, at gæs som er observeret på fourageringstræk ind i 

landet, flyver over området omkring det nye højspændingsanlæg i ” stor højde”, som er skønnet til at være over 50 me-

ters højde, hvilket er over luftledningerne, hvor jordtrådene er placeret i en højde på 36,5-33,5 meter for de to mest 

anvendte mastetyper (se Bilag 3B Trækfugle). Selve højspændingskablerne sidder i en højde af 25,5-22,5 meters højde 

ved masterne og typisk ca. 16 m. over terræn ved det laveste punkt mellem to master. Lokale gæs, der trækker over 

korte afstande, fx mellem to nærtliggende områder, flyver oftest under 30 meter og dermed under eller i højde med 

højspændingsledningerne. Kablerne er monteret i triplex, dvs. 3 kabler samlet, hvilket gør dem meget synligere end 

jordtrådene, og derfor er kollisionsrisikoen lille.  

Ravnhøj Consult har efterfølgende gennemgået rådata for at vurdere i hvilke højder gæssene generelt passerede områ-

derne (Ravnhøj Consult, 2020). Da det oprindeligt ikke var en del af opgaven at registrere flyvehøjden præcist, var der 

ikke præcise data på alle fugle, men skønsmæssigt 90 % af kortnæbbet gås forbi i over 30 meters højde, men det var 

som oftest fugle på lange fourageringstræk og de fløj derfor også over 50 meters højde. For bramgås viste data at ca. 40 

Tabel 12-25. Estimat af antal kollisioner med den nye højspændingsforbindelse Endrup-grænsen. Tabellen viser det 
gennemsnitlige antal fugle i fuglebeskyttelsesområderne ved Vadehavet; % passager er taget fra 
Tabel 12-23 og  

. Det årlige antal passager er beregnet på baggrund af summen af antal fugle i fuglebeskyttelsesområderne x % pas-
sager af det kommende anlæg x 300 (2 daglige passager i 150 dage). Det estimerede antal kollisio-
ner pr. år er beregnet som Antal årlige passager x kollisionsraten (Jödicke K., 2018). For Kortnæbbet 
gås er benyttet kollisionsraten for blisgås. 

Fuglebeskyttel-
sesområde F51 F52 F57 F60 F67 Sum 

% passager 
af  tracéet 

Antal år-
lige pas-

sager 
Kollisions-
rate (%) 

Kollisioner/år 
(estimeret) 

  Antal i gennemsnit i årene 2004-2017 

  

  

  

  

  

        

Kortnæbbet 
gås 1.473   1.002 1.173 1.156 4.803 27,7 399.117 0,004 16 

Bramgås 14.236 11.720 44.701 45.957 17.880 134.494 0,3 121.045 0,004 5 
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% trak under 30 meter og ca. 60 % over 30 meter. De gæs der trækker over 30 meters højde, flyver generelt meget hø-

jere da det er fugle på lange fourageringstræk, og de er derfor generelt ikke i risiko for kollisioner med evt. ledninger.  

Som det ses af Tabel 12-23 og Tabel 12-24  og Figur 12-20 og Figur 12-21 er det en meget lille del af bestandene der 
fouragerer i områderne omkring højspændingsforbindelsen, som her er defineret bredt med en km til hver side. Bred-
den af elmasterne er 37,8 meter, hvilket udgør en meget lille del af det to km brede område (under 2%), som fuglene er 
registreret i. Det betyder, at der i gennemsnit vil fouragere få fugle under ledningerne som potentiel kunne være i risiko 
for kollision med ledningerne, når fuglene letter eller lander. Derfor vurderes det at der er en meget lav risiko for kollisi-
oner med ledningerne for fugle, der letter eller lander i området. Antallet af kollisioner for lokalt fouragerende fugle 
vurderes dermed ikke at kunne medføre risiko for negative bestandsændringer for gæssene i fuglebeskyttelsesområ-
derne i Vadehavet.  
Bestandene af bramgås og kortnæbbet gås har i de senere år har udviklet sig positivt (DCE, 2020b), nogle steder i en 

sådan grad at det øgede antal af individer medfører omfattende negative påvirkninger på landbrugsafgrøder i de områ-

der hvor fuglene fouragerer (Skov og Naturstyrelsen, 1997). For kortnæbbet gås estimeres det, at Svalbard-bestanden, 

som overvintrer i Danmark, er steget fra 12.000 individer i 1960 til mere end 80.000 individer i dag (DCE, 2020a). 

Dette har bevirket, at vandfugleaftalen (AEWA) under FN har taget initiativ til at reducere bestanden gennem tilpasning 

af jagttider og antal fugle der må skydes (DCE, 2020c). Samme stigning i bestanden er set for bramgås. I dag estimeres 

bestanden af overvintrende bramgæs i Danmark at nærme sig 1,4 millioner individer. Ligesom den kortnæbbede gås er 

bramgåsens primære fødegrundlag også skiftet til hovedsageligt at bestå af landbrugsafgrøder, som ikke er en begræn-

sende faktor. Bestanden af bramgæs stiger i en sådan grad, at der på trods af artens beskyttelse i henhold til EU’s fugle-

beskyttelsesdirektiv i stigende grad gives tilladelse til at regulere arten igennem jagt. Bare i Danmark er antallet af tilla-

delser i perioden 2015-2018 steget fra 359 til 1.582 og antallet af skudte gæs fra 3.259 til 15.882 individer (DCE, 2020a) 

Der er således ikke tegn på, at menneskeskabte forhindringer i landskabet, fx højspændingsanlæg, er en afgørende, be-

grænsende faktor for bestandsudvikling hos gæs. Udviklingstendensen peger mere i retningen af, at den store tilgænge-

lighed af føde på landbrugsarealerne er afgørende for den overordnede bestandsudvikling. 
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12.3.2 Natura 2000 område nr. 90 Sneum Å og Holsted Å, 

Natura 2000-området, der alene består af Habitatområde H79 Sneum Å og Holsted Å, ligger i en smeltevandsdal mel-

lem Esbjerg Bakkeø og Holsted Bakkeø. Habitatområdet dækker et areal på ca. 514 ha, hvor de centrale elementer er 

selve vandløbene med tilstødende eng- og moseområder. Åløbene er forholdsvist uregulerede sammenlignet med øv-

rige danske vandløb og har altså overvejende et naturligt slynget forløb 

12.3.2.1 Habitatområde H79 Sneum Å og Holsted Å 

Habitatområde H79 krydses af et nyt 400 kV højspændingsforbindelse to steder, ved hhv. Sneum Å og Holsted Å  (se 

Figur 12-22 og Figur 12-23). Begge krydsninger etableres som luftledningsanlæg. ingen af masterne placeres i områder 

med habitatnaturtyper.  

Arealerne rundt om Sneum Å udgøres af områder med eng, overdrev og mose som er omfattet af naturbeskyttelseslo-

vens § 3. 

 

 

Figur 12-22 Krydsningen af H79 Sneum Å med en luftledning. 
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Figur 12-23 Krydsningen af H79 Holsted Å med en luftledning. 

12.3.2.1.1 Udpegningsgrundlag og målsætninger 

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet fremgår af Tabel 12-26. 
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Tabel 12-26 Udpegningsgrundlag for H79 Sneum Å og Holsted Å (Miljøstyrelsen, 2021). 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. 

 

 

Jf. Natura 2000-planen, er der i dette område særlig fokus på at bevare helheden og sammenhængene mellem vandlø-

bene og de omgivende naturarealer i de forholdsvis smalle ådale. Der er fokus på vandløbsstrækningernes funktion som 

levested for fiskearterne på udpegningsgrundlaget, særligt snæbel, der er en prioriteret art i EU. Derudover er der sær-

lig fokus på at sikre og sammenkæde de spredte forekomster af de truede naturtyper rigkær og surt overdrev. Målsæt-

ningerne handler om at opnå gunstig bevaringsstatus og sikre, at tilstand og areal for naturtyper og levesteder for arter 

er stabilt eller i fremgang. 

Ved både Sneum Å og Holsted Å hvor højspændingsanlægget krydser habitatområdet som luftledning findes naturty-

perne vandløb (3260) og urtebræmmer (6430). Naturtypen urtebræmmer omfatter fugtige næringselskende bræmme-

samfund med flerårige urteagtige planter, slyngplanter og/eller buske langs vandløb eller skyggende skovbryn. Naturty-

pen afgrænses i forhold til vandløbet, hvor den tydelige kan identificeres oven for vandkanten.  

Tæt på krydsningen af Holsted Å findes to mindre søer, som er kortlagt som naturtypen næringsrig sø (3150). Disse er 

typisk karakteriseret ved næringsrige søer eller vandhuller som typisk fremstår med en del flydeplanter eller store vand-

aks. Da Holsted Å krydses af en luftledning, vil de to søer ikke blive berørt af projektets arbejder, hvorfor denne natur-

type ikke vil blive vurderet yderligere. Endvidere findes der længere mod øst et areal, der er registreret som naturtypen 

fers eng (6400), men denne er ikke til stede på det senest reviderede udpegningsgrundlad. Da naturtypen ikke findes på 

habitatområdets udpegningsgrundlag, vil den heller ikke blive vurderet yderligere.  

Øvrige naturtyper påvirkes ikke af arbejdet med opsætning af master og trækning af luftledninger, da arbejdet med 

dette foregår uden for habitatområdets grænser.  

Alle arter på habitatområdets udpegningsgrundlag er i større eller mindre grad knyttet til vandløbet.  

Odderen er blevet overvåget på landsplan i 2017 og der er fundet spor/ekskrementer på i alt 8 lokationer langs Sneum 

Å og Holsted Å. På baggrund af områdets karakter med vandløb og uforstyrrede skjulesteder vurderes arten at bruger 

området i større grad end overvågningen indikerer og at der findes en stabil forekomst af odder i hele området.  

Bæklampretten lever hele sit liv i vandløb. Arten har beskedne krav til både leve- og gydesteder hvilket afspejles i dens 

forholdsvis store udbredelse på landsplan (Møller & Hingst, Bæklampret Lampetra planeri, Bloch, 1784, 2012). Arten 

findes med levedygtige bestande i langt de fleste jyske vandløb og dens udbredelse vurderes at være stabil. Bæklamp-

ret er registreret i både Sneum Å og Holsted Å. Flodlampretten er en vandrende art, der gyder i vandløb og opvokser i 

havet. Arten er overvåget i området i perioden 2011-2014 og fundet på hhv. 2 lokaliteter i Sneum Å og én lokalitet i Hol-

sted Å. Kendskabet til artens konkrete udbredelse i området er generelt mangelfuld og den egentlige udbredelse ken-

des ikke. Det vurderes dog, områdets karakter danner et godt grundlag for en bestand. Havlampretten opvokser i havet, 
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men vandrer i sommerperioden op i større vandløb for at gyde. Havlampretten er forholdsvis sjælden i Danmark, og 

kendskabet til dens reelle udbredelse er sparsomt (Carl & Riis, Atlas over danske saltvandsfisk - Havlampret, 2018). Ar-

ten er overvåget og fundet et enkelt sted i Sneum Å. Det vurderes, at områdets karakter giver gode muligheder for en 

egentlig bestand i de to vandløb.      

Laksen har en begrænset udbredelse i Danmark, men er blandt andet knyttet til Sneum Å (Aqua, 2022). Laksen stiller 

store krav til sit levested, hvad angår vandkvalitet, fysiske forhold mv. (Rasmussen & Carl, 2019) Sneum Å-systemet har 

tidligere haft en god bestand af laks, og det vurderes at arten med god sandsynlighed kan være til stede hvor anlægget 

krydser vandløbet.  

Snæblen findes i Vadehavsregionen og vandrer op i vandløbene for at gyde. Arten er overvåget i habitatområdet, men 

ikke fundet. Der er gennemført projekter, specifikt med henblik på at sikre gode levevilkår for arten i Sneum Å og det 

kan derfor ikke udelukkes at arten findes her.    

På baggrund af ovenstående tages der udgangspunkt i, at alle fiskene på udpegningsgrundlaget samt odder an være til 

stede på strækningerne hvor højspændingsanlægget krydser Sneum Å og Holsted Å 

12.3.2.1.2 Virkninger i anlægsfasen  

Ved krydsningen af Sneum Å er habitatområdet ca. 250 meter bredt, mens det ved krydsningen af Holsted Å er ca. 50 

meter bredt. Begge steder krydses vandløbene med et luftledningsanlæg. Påvirkninger fra anlægsarbejderne i forbin-

delse med etablering af luftledningsanlægget omfatter etablering af master i nærheden af habitatområdet og trækning 

af ledninger over vandløbene.  

Ledningen vil blive trukket over vandløbet med et reb og der er således minimal anlægsaktivitet inden for habitatområ-

det.  Trækning af ledningerne vurderes ikke at medføre skade på vandløbet eller de omkransende vandløbsbræmmer.  

Al andet anlægsarbejde for master sker udenfor habitatområdet og vil derfor ikke at påvirke naturtyper.   

I forbindelse med anlægsarbejdet, herunder trækning af ledning og rejsning af master forekommer forstyrrelser i form 

af færdsel, støj fra entreprenørmaskiner mm, ved trækning af ledning over få dage inde i området og ved rejsning af 

master 2-4 måneder uden for området. Ved Sneum Å etableres den nærmeste mast med en minimumafstand på 30 m 

til habitatområdes grænse og selve vandløbet. Ved Holsted Å etableres den nærmeste mast med en afstand på ca. 60 m 

til habitatområdets grænse og ca. 150 m til selve vandløbet.  

Odder forventes at være til stede i området og det kan ikke udelukkes at den anvender de vandløbsnære arealer om-

kring projektets krydsning af ådalene. Arten vurderes at være følsom over for forstyrrelse i nærheden af sin yngleplads, 

der som regel findes i et afsides beliggende sø- eller moseområde med udstrakt rørskov eller anden tæt vegetation 

(Madsen, 2007). Denne type habitat findes ikke i umiddelbar nærhed af arbejdspladserne. Oddere gør ofte brug af fau-

napassager under veje og må forventes at være tilvænnet forstyrrelser i et vist omfang, når de færdes gennem territori-

erne.    

Det vurderes, at en væsentlig påvirkning af odder som følge af projektets anlægsarbejder kan udelukkes. Det skyldes, 

at:  

- Arbejdspladserne til masterejsning etableres ikke inde i habitatområdet  

- Trækning af ledning hen over vandløbet sker over få dage og i dagtimerne.  

- Støj og forstyrrelse kun berører en meget lille del af det samlede potentielle levested langs både 

Sneum Å og Holsted Å  

- Støj og forstyrrelser kun berøre en meget lille del af et evt. odder-territorie, da hannerne har territo-

rier på typisk 10 km vandløbsstrækning og hunner ca. det halve.  
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- Det vurderes at arbejdspladsen ikke ligger i umiddelbar nærhed af et potentielt yngleområde 

- Forstyrrelsen vil kun ske en enkelt sæson (2-4 måneder), hvorefter levestedets kvalitet vil være som 

inden anlægsarbejdet blev gennemført. 

- Odderen er primært aktiv om natten, mens anlægsarbejdet primært sker om dagen, men om vinteren 

kan der forekomme arbejde i de mørke timer om morgenen og sen eftermiddag 

- Odderen formodes at være tilvænnet en vis støj bl.a. ved faunapassager under veje 

- Odder er i gunstig bevaringsstatus og bestanden er i fremgang 

 

En skade på fiskene på udpegningsgrundlaget vurderes at kunne udelukkes da disse ikke vurderes sårbare over for an-

lægsstøjen og forstyrrelserne på land, som lydmæssigt ikke overstiger almindelig støj fra trafik.  

12.3.2.1.3 Virkninger i driftsfasen  

Tilstedeværelsen af master i nærheden og en luftledning hen over et habitatområde, vurderes ikke at kunne skade habi-

tatområdets arter naturtyper. Odder vurderes ikke at blive begrænset i sin færden som følge af masterne og luftlednin-

gernes tilstedeværelse, ligesom der ikke er videnskabeligt belæg for at konkludere, at elektriske og magnetiske felter 

omkring luftledninger over vandløb medfører en væsentlig påvirkning af fisk, deres evne til at navigere eller deres valg 

af gyde-/rasteområder. 
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12.3.3 Natura 2000 område nr. 91 Kongeå 

Natura 2000-området består alene af Habitatområde H80 Kongeåen og udgør ca. 805 hektar. Området er særligt udpe-

get for at beskytte vandløb, dets arter samt de tilstødende naturtyper. 

12.3.3.1 Habitatområde H80 Kongeåen 

På tværs af Kongeåen og dermed habitatområde H80 Kongeåen skal der etableres et nyt 400 kV kabelanlæg, etableret 

ved styret underboring (se Figur 12-24). Der findes omkring krydsningspunktet engarealer, der er omfattet af naturbe-

skyttelseslovens § 3. 

 

 

Figur 12-24 H80 Kongeå. Krydsning af habitatområdet med et kabelanlæg anlagt ved styret underboring. 
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12.3.3.1.1 Udpegningsgrundlag og målsætninger 

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet omfatter 8 naturtyper og 6 arter, se Tabel 12-27. 

 

Tabel 12-27 Udpegningsgrundlag for H80 Kongeå (Miljøstyrelsen, 2021). 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 eller art jf. habitatdirektivet. 

 

 

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

næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. Målsætningerne handler om at opnå 

gunstig bevaringsstatus og sikre at tilstand og areal for naturtyper og levesteder for arter er stabilt eller i fremgang. 

Hvor højspændingsanlægget krydser habitatområdet ved styret underboring, findes naturtyperne vandløb (3260) og 

urtebræmmer (6430). Naturtypen urtebræmmer omfatter fugtige næringselskende bræmmesamfund med flerårige 

urteagtige planter, slyngplanter og/eller buske langs vandløb eller skyggende skovbryn. Naturtypen afgrænses i forhold 

til vandløbet, hvor den tydelige kan identificeres oven for vandkanten. Bræmmen kan således omfatte en del af brinken 

på regulerede vandløb, men vil ikke blive påvirket af evt. udslip af boremudder i selve vandløbet. På baggrund af dette 

indgår naturtypen ikke i den videre vurdering.   

Øvrige naturtyper er ikke registreret i umiddelbar nærhed af underboringen og påvirkes ikke af arbejdet. Disse vil derfor 

heller ikke indgå i den videre vurdering.   

Alle arter på habitatområdets udpegningsgrundlag er i større eller mindre grad knyttet til vandløbet.  

For odderen er der flere steder fundet spor/ekskrementer på alle undersøgte stationer langs Kongeåen. På baggrund af 

områdets karakter med vandløb og uforstyrrede skjulesteder vurderes arten at bruger området i større grad end over-

vågningen indikerer og at der findes en stabil forekomst af odder i hele området. 

Det vurderes, at de fem fiskearter på udpegningsgrundlaget samt odder kan være til stede på strækningerne hvor ka-

belanlægget krydser Kongeåen. 

12.3.3.1.2 Virkninger i anlægsfasen  

Ved projektets krydsning af Kongeå er habitatområdet ca. 260 meter bredt og selve underboringen er ca. 350 meter 

lang (se Figur 12-24). Arbejdsarealerne til underboringen placeres uden for habitatområdet og i en afstand af mindst 

150 meter fra vandløbet. 

Habitatområdet krydses af et kabelanlæg etableret ved en styret underboring og efter de retningslinjer som fremgår af 

projektbeskrivelsen, herunder tiltag som mindsker risikoen for blow-out, hvor boremudder undslipper til overfladen (se 
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bilag 1). I projektbeskrivelsen fremgår det også, at recirkulation af boremudder på tværs af habitatområdet enten sker 

ved transport med lastbil eller udlæg af en slange på tværs af habitatområdet. Begge metodikker er derfor vurderet.   

Disse retningslinjer suppleres med krav til underboringen, som fremgår af kapitel 9 og Bilag 6, hvorved risikoen for 

blow-out under selve åen reduceres, så det i princippet kun vil udgøre en teoretisk mulighed.   

Ved kørsel vil denne ske af kørevej og eksisterende veje og i større afstand fra habitatområdet end arbejdspladserne. 

Derfor er forstyrrelse fra transporten inddraget i vurderingen under arbejdspladserne. Hvis der udlægges en slange, vil 

den være til stede i op til 3 måneder, men formentlig markant kortere tid. Vegetationen som den ligger på kan blive 

påvirket, men naturtypen bræmmer (6430) vurderes ikke at være sårbar over for dette, da den hurtigt vil kunne retab-

lere den samme værdi som før slangen blev lagt ud. 

Tilstedeværelse af en slange på tværs af vandløbet i en periode på op til 3 måneder vurderes ikke at medføre en skade 

på vandløbet, bl.a. da vandløbet er så stort, at gennemstrømning ikke vil blive hindret og den vurderes ikke at virke som 

en barriere for fiskene. Den slange der anvendes, vil være tilpasset anvendelsen, så det sikres at der ikke går hul på den 

og der derved sker udslip af boremudder.  

Hvis der alligevel sker blow-out af boremudder i Kongeåen, kan udslippet påvirke vandløbet. Der anvendes udelukkende 

miljøacceptable stoffer i boremudderet og en påvirkning som følge af udslip af miljøfarlige stoffer kan derfor udelukkes. 

Den mulige påvirkning vil således være som følge af udslip af fint sediment som kan påvirke evt. tilstedeværende fisk, da 

de meget små partikler i boremudderet kan sætte sig på fiskenes gæller og hindre iltoptagelsen.  

I forbindelse med underboring af Kongeåen vil der være konstant opsyn med arbejdet, så det kan stoppes ved mindste 

tegn på udslip af boremudder i vandet. Herudover er der udarbejdet en beredskabsplan, som sikrer, at der kan reageres 

hurtigt og korrekt på uforudsete hændelser. (se projektbeskrivelsen, bilag 1 og afsnit 9.5.3). 

I en worst case-situation, vil der ske blow-out med op til 5 m3 boremudder indeholdende i alt 325 kg bentonit. Bereg-

ninger viser, at materialet vil fortyndes 31 gange per minut i Kongeåen og indgå som del af vandløbets sedimenttrans-

port. Der er en betydelig sedimenttransport i danske vandløb, som i gennemsnit indeholder 12 mg suspenderet stof per 

liter vand (Thodsen H. , et al., 2019). Medianminimumvandføringen på underboringslokaliteten er 2,5 m3s-1, hvilket 

svarer til en døgnmiddeltransport på ca. 2.600 kg sediment. I den nærliggende Brede Å som er sammenlignelig med 

Kongeåen i størrelse, varierer vandføringen mellem 2 og 20 m3s-1 og sedimenttransporten varierer mellem ca. 2.000 kg 

og 23.000 kg per døgn når bundtransporten (normalt 50-60 % af den samlede transport) ikke blev inkluderet i målin-

gerne (Pedersen & Svendsen, Restaurering af Brede Å - Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære arealer, 1999). Det vir-

ker derfor rimeligt at antage, at sedimenttransporten i Kongeåen ved boringslokaliteten ligger omkring 2.600 kg/døgn i 

en medianminimumsituation, og mer-tilførslen fra en worst-case situation med et kraftigt blow-out under en median-

minimumvandføringssituation vil således kortvarigt øge sedimenttransporten i vandløbet med cirka 12 % den pågæl-

dende dag. Der er betragtelig variation i sedimenttransporten i vandløb, da den i høj grad er bestemt af nedbør, årstid 

og afstrømning, og i Brede Å varierede transporten uden bundtransport med 500 % fra 2.000 til 10.000 kg per døgn i en 

periode med lav vandføring på mellem 2 og 4 m3s-1 i foråret 1995. De tilførte stofmængder fra en eventuel blow-out 

vurderes således at være indenfor den daglige variation i sedimenttransport i systemet, hvor brinksammenstyrtninger 

og lignende sedimentpulser, også er naturligt forekommende fænomener. Ved blow-out udledes primært helt fine ler-

partikler, som kræver lave vandhastigheder under 0,1 cm s-1 for at sedimentere på bunden (Earle, Physical Geology, 

2014). Velfungerende gydebanker i vandløb ligger hvor vandhastigheden er tilstrækkelig til at undgå at vandløbets na-

turlige transport af fine partikler sedimenterer i dem (Nielsen & Sivebæk, Sådan laver man gydebanker for laksefisk, 

2015). Det er derfor ikke sandsynligt at de fine partikler fra en blow-out vil ødelægge eksisterende, brugbare gydeban-

ker i vandløbene. Udsving i koncentrationerne af suspenderet materiale er naturligt forekommende i de fleste vandmil-

jøtyper, og fisk er generelt meget modstandsdygtige overfor meget høje koncentrationer hvis påvirkningen er kort. Ved 

påvirkninger af under 0,125 døgns varighed, er der således ikke i den videnskabelige litteratur registreret øget 
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dødelighed hos juvenile eller voksne ferskvandsfisk ved koncentrationer på under 100.000 mg/l suspenderet materiale 

(Karlsson, Kraufvelin, & Östman, 2020). 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området indeholder laks, snæbel, bæklampret, flodlampret og havlampret. 

Der er opgang og gydning af laks i Kongeåen (Aqua, 2022). Laksene gyder på gruset bund i perioden november-januar, 

og ynglen er territorial og fordeler sig hurtigt på vandløbets standpladser inden de trækker mod havet efter 1-8 år 

(Rasmussen & Carl, 2019). Ved en undersøgelse af juvenile laks’ respons på sedimentpulser op til 180 mg/l, var der en 

adfærdsændring hos de fleste individer når sedimentkoncentrationen steg kraftigt, men kun af midlertidig karakter 

(Robertson, Scruton, & Clarke, 2011). Gydemodne laks på vej op i vandløbene og unge laks (såkaldte smolt) på vej mod 

havet trækker gennem tidevandszoner i vandløb som eksempelvis River Severn hvor sedimentkoncentrationer i estua-

riet og flodmundingen når op på 50.000 mg/liter (Manning, Langston, & Jonas, 2010). En midler-tidig sedimentpuls fra 

en eventuel blow-out vurderes således ikke at få negative konsekvenser for laksen i Kongeåen. 

Hav- og flodlampret gyder på vandløbsstrækninger med god strøm, og hvor vandløbsbunden består at sten og grus (Carl 

& Riis, Atlas over danske saltvandsfisk - Havlampret, 2018) (Møller, Flodlampret, 2018). Gydeområderne kan således 

sammenlignes med gydebanker for laks, og vurderes derfor ikke påvirket jævnfør ovenstående gennemgang af påvirk-

ningen af gydebanker. Når larverne klækkes, vandrer de mod områder med blød bund, hvor de ernærer sig af fint orga-

nisk materiale, alger og mikroorganismer. Her er larverne mobile og lever i et blødbundssediment, der er betinget af 

aflejringer. Larverne vil derfor 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 blow-out vil voksne hav- og flodlampretter kunne forlade lokaliteten 

midlertidig, hvis sedimentfanen er generende. De lampretter der trækker op i Kongeåen vil have svømmet igennem 

Vadehavet inden da, hvor sedimentkoncentrationerne i vandsøjlen varierer kraftigt fra 11 – 278 mg l-1  (Gry, 1942) 

(Kristensen, 1993). Den variation i vandløbets sedimenttransport der vil komme fra et eventuelt blow-out vurderes såle-

des 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 orga-

nisk 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, Bæklampret Lampetra planeri, Bloch, 1784, 2012), (Carl & Møller, 

Udbredelse og forekomst af otte fiskearter i de danske habitatområder, 1995-2017, 2019). Det vurderes som for hav-

lampret, flodlampret og laks, at blow-out 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 lerpartikler fra en eventuel blow-out. 

Snæbel trækker op i vandløbene for at gyde i løbet af efteråret, og selve gydningen finder sted i november-december 

(Miljøstyrelsen, Snæbel, 2022). Snæblen er den eneste fiskeart på udpegningsgrundlaget der ikke benytter sig af gyde-

banker til sine æg, idet snæblens æg gydes direkte i vandsøjlen og driver med vandstrømmen. Æggene spredes og klæ-

ber sig gradvist til planter, sten og grus frem til klækning i februar-marts. I den nærliggende Brede Å, som er sammenlig-

nelig med Kongeåen i størrelse og vandføring (se gennemgang ovenfor), varierede vandføringen i november-marts 

1994-1995 fra 2 til 20 m3s-1 og sedimenttransporten uden bundtransport fra 2.000 til 23.000 kg per døgn (Pedersen & 

Svendsen, Restaurering af Brede Å - Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære arealer, 1999). Et worst-case blow-out 

med 325 kg bentonit i Kongeåen vil under sådanne forhold give en øget døgntransport af sediment på 1-16 % i vandlø-

bet, og det er ikke sandsynligt at snæbel-æg som ikke påvirkes af den normale døgntransport af sediment i vandløbet, 

vil blive det af denne mer-udledningen fra et blow-out. Snæbellarverne forlader vandløbene og trækker ud i saltvand i 

april-maj, og der er således som udgangspunkt ikke snæbler i vandløbene i sommerperioden hvor medianminimum-

vandføringen typisk finder sted. Snæblen er tilpasset livet i Vadehavet, hvor turbiditeten kan udvise markante udsving 
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til høje niveauer (fra 11 - 278 mg/l ifølge (Gry, 1942), (Kristensen, 1993). Snæblen vurderes derfor at være tolerant over 

en kortvarig mer-udledning af suspenderet materiale fra en blow-out i vandløbene. 

Samlet set vurderes det at der ikke vil ske skade på fiskene på udpegningsgrundlaget i H80, og deres bevaringsstatus vil 

ikke forringes. 

Selve Kongeåen er udpeget som naturtypen vandløb. Kongeåen er i basisanalysen for vandplanerne 2021-2027 vurderet 

til at have samlet god økologisk tilstand under de eksisterende forhold. Den gode økologiske tilstand er baseret på god 

tilstand for bentiske invertebrater, og høj tilstand for fisk delvis god økologisk tilstand for makrofytter. Som tidligere 

nævnt er det rimeligt at antage, at sedimenttransporten i Kongeåen ved en worst-case situation med udslip af bore-

mudder maksimalt vil øge sedimenttransporten i vandløbet med cirka 12 % den pågældende dag. Der er i forvejen en 

betragtelig variation i sedimenttransporten, og i Brede Å varierede transporten uden bundtransport med 500 % fra 

2.000 til 10.000 kg per døgn i en periode med lav vandføring på mellem 2 og 4 m3s-1 i foråret 1995 (Pedersen & 

Svendsen, Restaurering af Brede Å - Stoftilbageholdelse på de vandløbsnære arealer, 1999). De tilførte stofmængder fra 

en eventuel blow-out i Kongeåen vurderes således at være indenfor den daglige variation i sedimenttransport i syste-

met, hvor brinksammenstyrtninger og lignende sedimentpulser, også er naturligt forekommende fænomener. Et udslip 

af boremudder med en kort og mindre påvirkning vurderes derfor ikke at ændre på den økologiske tilstand i Kongeåen. 

Selvom den økologiske tilstand for fisk og makrofytter er ukendt er vurderingen sikker, da den øgede sedimenttransport 

er meget lille i forhold til den samlede sedimenttransport og variationen i denne i Kongeåen. Naturtypen vandløb vur-

deres derfor ikke at blive skadet under anlægsarbejdet. 

Odder kan ikke udelukkes at anvende de vandløbsnære arealer omkring projektets krydsning af ådalen og arten vurde-

res at være følsom over for forstyrrelse i nærheden af sin yngleplads. Odderen yngler som regel i et afsides beliggende 

sø- eller moseområde med udstrakt rørskov eller anden tæt vegetation (Madsen, 2007) og ungerne fødes i en sikker 

hule i et afsides, uforstyrret beliggende sø- eller moseområde, ofte en forladt rævegrav men hulen kan også være et 

hulrum under en trærod i åbrinken (Søgaard, B. & Asferg, T., 2007). Området hvor krydsningen af Kongeåen finder sted 

er ikke beliggende i et typisk yngleområde for odder. Oddere gør ofte brug af faunapassager under veje og må forven-

tes at være tilvænnet forstyrrelser i et vist omfang, når de færdes gennem territorierne.    

Det vurderes, at en væsentlig påvirkning af odder som følge af projektets anlægsarbejder kan udelukkes. Det skyldes at:  

- Arbejdspladserne etableres ikke inde i habitatområdet  

- Støj og forstyrrelse kun berører en meget lille del af det samlede potentielle levested langs 
Kongeåen  

- Støj og forstyrrelser kun berøre en meget lille del af et evt. odder-territorie, da hannerne har 
territorier på typisk 10 km vandløbsstrækning og hunner ca. det halve.  

- Det vurderes at arbejdspladsen ikke ligger i umiddelbar nærhed af et potentielt yngleområde 

- Forstyrrelsen vil kun ske en enkelt sæson (2-4 måneder), hvorefter levestedets kvalitet vil være som 
inden anlægsarbejdet blev gennemført. 

- Odderen er primært aktiv om natten, mens anlægsarbejdet primært sker om dagen, men om 
vinteren kan der forekomme arbejde i de mørke timer om morgenen og sen eftermiddag 

- Odderen formodes at være tilvænnet en vis støj bl.a. ved faunapassager under veje 

- Odder er i gunstig bevaringsstatus og bestanden er i fremgang 
 

Det vurderes at anlægsarbejderne ikke vil medføre en skade af hverken arter eller naturtyper, som findes på områdets 

udpegningsgrundlag.  
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12.3.3.1.3 Virkninger i driftsfasen  

Tilstedeværelse af et underboret kabelanlæg vil ikke påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget i driftsfasen. 

Dette skyldes, at kabelanlægget ligger i jorden, ikke udleder stoffer til omgivelserne, ikke kan medføre en drænende 

effekt da det ligger i et foringsrør omgivet af bentonit og ikke udgør en barriere for dyr på udpegningsgrundlaget.  
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12.3.4 Natura 2000-område nr. 93 Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov 

Natura 2000-området består af habitatområde 82 og fuglebeskyttelsesområde F66. og udgør i alt 2.348 hektar og ligger 

i en afstand af ca. 3 km fra højspændingsanlægget.  

12.3.4.1 Habitatområde H82 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov 

Habitatområde H82 er specielt udpeget for at beskytte de mange sammenhængende skov- og lysåbne arealer. 

12.3.4.1.1 Udpegningsgrundlag og målsætning  

Habitatområdet er udpeget af hensyn til 19 naturtyper.  

 

Tabel 12-28 Udpegningsgrundlaget for H82 (Miljøstyrelsen, 2021). 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 na-

turtype eller art jf. habitatdirektivet.   

 

Habitatområdet bliver ikke krydset af højspændingsanlægget, hvorfor ingen af naturtyperne, der findes på udpegnings-

grundlaget, vil blive påvirket af projektet. Ingen af habitatnaturtyperne vurderes at være i risiko for at blive påvirket som 

følge af projektets anlægs- og driftsfase og vil derfor ikke blive vurderet yderligere. 

12.3.4.2 Fuglebeskyttelsesområde F66 Lindet Skov, Hønning Mose samt Lovdrup Skov 

Fuglebeskyttelsesområdet er en del af Natura 2000-område nr. 93 

12.3.4.2.1 Udpegningsgrundlag og målsætning 

Udpegningsgrundlaget for Lindet Skov, Hønning Mose og Plantage samt Lovdrup Skov rummer 9 ynglefugle og 1 træk-

fugl (se Tabel 12-29).  
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Tabel 12-29 Udpegningsgrundlag for F66 Lindet Skov, Hønning Mose og plantage og Lovdrup Skov. Det er angi-

vet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T). 

 

 

Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig bestand af de udpegede arter på 

nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for ynglefugle sikres eller øges 

således, at der er tilstrækkeligt med egnede ynglesteder for arterne i området.  

For ynglefugle (hedefuglene) er den konkrete målsætning for Natura 2000-området at tilstanden og det samlede areal 

af levesteder skal være stabile eller i fremgang, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det. For ynglefugle 

uden tilstandsvurderingssystem er målet, at de skal bidrage til at sikre og øge bestanden på nationalt niveau. Leveste-

dernes samlede areal og tilstand (vurderet i form af forekomst og udbredelse) skal være stabil eller i fremgang. 

For trækfugle (pibesvane), der kan optræde med internationalt betydende forekomster i fuglebeskyttelsesområdet, skal 

deres raste- og overnatningsområder sikres eller være i fremgang, således at området også fremadrettet kan huse en 

bestand af international betydning. 

Ynglefugle 

• Rød glente: Sidste overvågning: 0 fugle i 2018. I forbindelse med gennemførelsen af overvågningen i 2018 blev 
der i dette fuglebeskyttelsesområde ikke registreret nogen par. På baggrund af, at arten ikke stiller store krav 
til redestedet udover, at det skal være forstyrrelsesfrit, vurderes det, at der ikke er nogen aktuelle trusler mod 
artens forekomst i fuglebeskyttelsesområdet. 

• Hvepsevåge: Sidste overvågning: 1 par i 2018. Det vurderes at der er velegnede levesteder i området, og at der 
ikke er væsentlige trusler mod artens fortsatte forekomst.  

• Trane: Sidste overvågning: 5 par i 2019. Antallet af par i Hønning Mose er nogenlunde stabilt. Der vurderes at 
være gode ynglemuligheder og ingen væsentlige trusler mod artens fortsatte yngleforekomst.  

• Tinksmed: Sidste overvågning: 0 par i 2019, 2 par i 2006, 4 par i 2005 og 5 par i 2004. Siden 2004 er arten kun 
gået tilbage, og arten er slet ikke er blevet registreret siden 2007. Arten må anses for at være forsvundet fra 
området. Der er kortlagt ét levested for tinksmed, med ringe tilstand. Hydrologiske forhold er udmærkede for 
arten, men artens behov for lav vegetation med mudderflade og blankt vand tilgodeses ikke. 

• Stor hornugle: Sidste overvågning: 3 par i 2018. Der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fort-
satte yngleforekomst. 

• Natravn: Sidste overvågning: 8 par i 2018. Der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte 
yngleforekomst. 

• Sortspætte: Sidste overvågning: 2 par i 2019. Der vurderes at være gode arealer med velegnede levesteder og 
at der ikke er væsentlige trusler for artens fortsatte yngleforekomst. 

• Hedelærke: Sidste overvågning: 2 par i 2019. Der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte 
yngleforekomst. 

• Rødrygget tornskade: Sidste overvågning: 17 par i 2018. Der vurderes at være gode arealer med velegnede 
ynglehabitater og at der ikke er væsentlige trusler for artens fortsatte yngleforekomst. 

 
Trækfugle 

• Pibesvane: Arten er ikke overvåget, og det er derfor ikke muligt at udtale sig om bestanden i området.  Der 
vurderes ikke at være væsentlige trusler mod artens fortsatte forekomst i fuglebeskyttelsesområdet. 
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Ifølge basisanalysen blev tranen i forbindelse med gennemførelsen af overvågningen i 2019 i dette område registreret 

ynglende med 3 par i Hønning Mose og 2 par i Lindet Kongemose, hvilket er mindst 5 km fra anlægget.  

Den nationale bestand af trane blev i 2011 vurderet til 114 og i fremgang (Pihl og Fredshavn, 2015) . Jf. Bilag 3B træk-

fugle vurderede Dansk Ornitologisk Forening i 2017 den danske bestand til 450-550 ynglepar og at der i 2019 formentlig 

er 600-650 par. Også DCE konkluderer på baggrund af overvågningsdata at bestanden af ynglende traner er steget mar-

kant og har været stigende siden 1980 (DCE, 2020).  

Data fra DOF-Basen (2021) viser at tranerne benytter flere områder omkring Hønning Mose og Lindet Kongemose til 

fouragering. 

Pibesvane anvender fuglebeskyttelsesområdet i forbindelse med overnatning, da arten kan overnatte der uden større 

forstyrrelser. Arten er hidtil ikke overvåget i det nationale overvågningsprogram, og det er derfor ikke muligt med til-

strækkelig sikkerhed at udtale sig om bestanden i området. Ifølge DOFbasen er der i årene 2011-2020 jævnligt set op til 

et par hundrede pibesvaner i området. 

Områdets karakter med flere store forstyrrelsesfrie vandflader i Hønning Mose tilgodeser generelt artens krav til over-

natningslokalitet i træktiden, og der vurderes ikke at være væsentlige trusler mod artens fortsatte forekomst i fuglebe-

skyttelsesområdet. 

12.3.4.2.2 Virkninger i anlægsfasen 

Der er en afstand på mindst 1,5 km mellem fuglebeskyttelsesområdet og projektets arbejdspladser. Arbejdsarealer om-

kring hver mast udgør 3.000 m2, og der arbejdes typisk kun på én mast ad gangen. Træk og tromlepladser udgør cirka 

60 m* 90 m (5.400 m2). Den midlertidige arbejdsplads har en varighed på ca. 16 uger, hvorefter den fjernes og flyttes 

videre til en ny sektion af master. Adgangsvejene til arbejdspladserne går ad asfalterede, offentlige veje. Der vil ikke 

forekomme adgangsveje til arbejdsområdet i fuglebeskyttelsesområdet. Den korteste afstand mellem arbejdsområdet, 

der i sig selv udgør et område på 50 meter på hver side af tracéet, og fuglebeskyttelsesområdet vil være på 1,5 km. Mel-

lem mast nr. 104 og nr. 106 etableres midlertidige arbejdspladser og trådtrækningspladser.  Der vurderes derfor ikke at 

forekomme påvirkninger fra anlægsarbejdet som støj, kørsel med maskinel og færdsel inde i fuglebeskyttelsesområdet.  

Rød glente stiller ikke store krav til valg af ynglested, da arten yngler i mosaiklandskaber. Der er ikke fundet ynglende 

rød glente i 2018, men da bestanden er stigende i Danmark, kan det derfor kan det ikke udelukkes at rød glente yngler i 

nærheden af projektområdet og i nærheden af arbejdsområdet. Ligeledes er der ingen observationer af rød glente i 

arbejdsområdet mellem mast nr. 120 og nr. 84 vest for F66 (DOFbasen 2022). Arten yngler i det tidlige forår, hvor den 

derfor allerede er i risiko for forstyrrelse. Den største trussel mod bestanden af rød glente er menneskelige forstyrrelser 

i yngleperioden. Reden og området i en radius af 200 m skal være uforstyrret i perioden 1. marts -1. august. Jævnfør 

Artsfredningsbekendtgørelsens §6 stk. 3 må rød glentes redetræ ikke fældes.  

Skov- og træfældning finder sted i perioden 1. september-30. april, dog ikke ørne og rød glentes redetræer. (se afvær-

geforanstaltninger Tabel 12-37), udover af hensyn til eventuelle andre arter (bl.a. bilag IV arter). Rød glente vil oftest 

bygge rede i mindre og ofte private skove uden forstyrrelse. Der bliver ikke fældet skov i arbejdsområdet vest for F66. 

Ved hensyntagen til arten ud fra de beskrevne afværgeforanstaltninger vurderes det at væsentlig negative påvirkninger 

af ynglende rød glente kan udelukkes i anlægsfasen. 

Hvepsevåge yngler i ældre løvskov på over 100 ha, og fouragerer i umiddelbar nærhed af denne. Da der er mindst 1,5 

km til den nærmeste skov, vurderes det for mindre sandsynligt at hvepsevåge skulle opsøge projektområdet under fou-

ragering i større grad end i områder tættere på ynglepladsen. Der er ikke vurderet at være trusler mod dens fortsatte 

forekomst i området, og arten er stabil i Danmark med 650 ynglepar. Det vurderes derfor at en midlertidig, potentiel 

negativ påvirkning af hvepsevåge i yngletiden kan afvises. 
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I ynglesæsonen holder traner sig typisk til skov og vådområder og har en gennemsnitlig territoriestørrelse på 250 ha 

(største territorie på 600 ha) (Månsson, Nilsson, & Hake, 2013). Natura 2000-området er på i alt 2.348 ha, og der blev 

ikke vurderet til at være nogen trusler mod artens fortsatte yngleforekomst. Det kan ikke udelukkes at ynglende traner 

kan fouragere i projektområdet i yngletiden, og i dette tilfælde vil tranerne potentielt fortrænges fra deres fourage-

ringsområde.  

Afstanden til ynglepladsen er afgørende for, hvor stor risikoen er for, at ynglende traner fra fuglebeskyttelsesområ-

derne kolliderer med ledningerne. I rugetiden vil den ikke-rugende fugl ofte flyve ud på dyrkede marker for at foura-

gere. Når ungerne er klækket, vandrer familien rundt i både åbne og mere træbevoksede områder for at søge føde un-

der ungernes opvækst. Det er oftest indenfor 1 km fra redestedet, som også fungerer som familiens overnatningssted.  

Når ungerne er flyvefærdige, er det mest almindelige, at familien foretager flyveture på op til ”flere km” udenfor mo-

serne for at søge føde på dyrkede marker (Tofft, 2014).  Hvor langt fuglene flyver, vil afhænge af i hvor stor afstand fra 

ynglepladsen, der findes egnede fourageringsområder, og det vil i området omkring F66 oftest være tilfældet indenfor 

ganske få hundrede meter.  

Da fuglebeskyttelsesområdet er stort, og da tranen er i stor fremgang i Danmark, vurderes en forstyrrelse af 1-5 yngle-

par i nærheden af projektet ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning af trane i Natura 2000 området i anlægsfa-

sen.  

Tinksmed er i Danmark tæt knyttet til næringsfattige hedemoser med småsøer og kær på store heder. Da anlægsarbej-

det udføres i landbrugsarealer beliggende minimum 4,5 km for de korlagte levesteder for tinksmed, og der ikke er eg-

nede levesteder i projektområdet. Arten er desuden forsvundet som ynglefugl, men på landsplan er arten stabil. Det 

vurderes at væsentlig negativ påvirkning af tinksmed i anlægsfasen kan afvises.  

Stor hornugle yngler i fuglebeskyttelsesområdet i en afstand af minimum 1.500 meter fra arbejdsområdet. Et tysk radio-

pejlingsstudie fandt at stor hornugle havde en gennemsnitlig homerange (territorie og fourageringsområde) på 13,9 

km2 og den varierede mellem 5,25-20,8 km2 (Holm T. N., 2021). Derfor kan stor hornugle potentielt fouragere inden for 

projektområdet både i- og uden for yngletiden, da arten er standfugl og dermed opholder sig i territoriet året rundt. 

Arbejdspladserne udgør 0,003 km2 og tromle- og trækpladser 0,0054 km2 og dermed kun et lille areal af artens samlede 

homerange. I Danmark yngler arten flere steder i grusgrave med støj og færdsel, hvilket kan indikere at den i Danmark 

må være tilvænnet en vis forstyrrelse. Dog yngler parrene i dette fuglebeskyttelsesområde i skov. Der blev i Basisanaly-

sen vurderet ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte yngleforekomst i fuglebeskyttelsesområdet. Derfor vur-

deres det at væsentlig negativ påvirkning af stor hornugle i anlægsfasen kan afvises.  

Sortspætte har en home range på 250 ha, og studier har vist at arten primært fouragerer i moden skov (91,3% og plan-

tageskov (52,2%) (Gorman, 2011; Olano et al., 2015). Selve Natura 2000-området udgør 2.348 ha. Ifølge overvågningen 

ynglede der 2 par i F66, og der er gode levesteder for arten. Knap 200 meter øst for mast nr. 111 findes et lille stykke 

skov, som ligger uden for fuglebeskyttelsesområdet, og det kan ikke udelukkes at lokale ynglefugle kan fouragere her. 

Ifølge basisanalysen blev der på baggrund af artens krav til ynglehabitatet vurderet at være gode arealer med velegnede 

levesteder til arten, og da fuglebeskyttelsesområdet udgør et mere eller mindre sammenhængende skovområde med 

indslag af ældre nåleskov og løvskov og de lokale ynglepar blev registreret i Lindet Skov og Hønning Plantage, der ligger i 

større afstand, mens en enkelt individ blev registreret i Lovrup skov (Miljøstyrelsen, 2021). Hvis enkelte individer skulle 

fouragere i skoven i en min. afstand på 200 meter fra arbejdsområdet i en enkelt ynglesæson, vurderes der ikke at være 

nogen påvirkning af sortspætte i yngletiden. Det vurderes at væsentlig negativ påvirkning af sortspætte i anlægsfasen 

kan afvises. 

Natravn: Natravn yngler i Danmark helt overvejende på heder med spredt bevoksning af fyrretræer og i åbne fyrre- og 

nåleskove på sandet jordbund. I forbindelse med gennemførelsen af overvågningen i 2018 blev der i dette fuglebeskyt-

telsesområde registreret 8 par. Stort set alle parrene blev hørt omkring Hønning Plantage og Helm Polde, hvor især 
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sidstnævnte er et sted, som arten gerne fouragerer over og arten er tæt knyttet til sit ynglested i yngletiden (Sharps, 

Henderson, Conway, Armour-Chelu, & Dolman, 2015). Der vurderes derfor ikke at være egnede leve- eller fouragerings-

områder for natravn i projektområdet, ligesom der er over 5 km til artens levested, hvorfor det vurderes at væsentlig 

negativ påvirkning af natravn kan afvises. 

 

Hedelærke: I forbindelse med gennemførelsen af overvågningen i 2019 blev der i dette fuglebeskyttelsesområde regi-

streret 2 par. Begge par var omkring Helm Polde, hvor der er partier med spredt bevoksning og blottet sand eller jord, 

hvor arten gerne fouragerer, og arten er tæt knyttet til sit ynglested i yngletiden (Sirami, Brotons, & Martin, 2011). Da 

anlægsområdet ligger over 4 km fra yngle- og fourageringsområderne, og der findes egnede fourageringsområder i are-

alet hvor arten yngler, vurderes det for usandsynligt at projektområdet skulle udgøre et vigtigt fourageringsområde for 

hedelærke. Det vurderes at væsentlig negativ påvirkning af hedelærke i anlægsfasen kan afvises. 

Rødrygget tornskade er fundet ynglende med 2 par inden for projektområdet (jf. Bilag 3C Ynglefugle), og dermed kan 

forstyrrelse fra menneskelig færdsel, anlægsstøj og anden fortrængning af i omegnen af 2 ynglepar ikke udelukkes. I alt 

er der registreret 18 ynglepar i F66, men disse yngler i en afstand af min. 1.500 meter fra arbejdsbæltet, og arten er tæt 

knyttet til sit ynglested i yngletiden (Svendsen, Sell, Bøcher, & Svenning, 2015). Ifølge basisanalysen er der ikke vurderet 

at være trusler mod deres fortsatte forekomst i området. Arten ankommer sent til ynglepladserne, og hvis anlægsarbej-

det er påbegyndt i området vil arten sandsynligvis ikke yngle i nærheden, og vil finde andre egnede ynglepladser. Det 

vurderes at med en forstyrrelse i et enkelt år af 2 potentielt ynglepar (0,13%) ud af den danske ynglebestand af rødryg-

get tornskade ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning på bestanden.  

Pibesvane anvender fuglebeskyttelsesområdet i forbindelse med overnatning, da arten kan overnatte der uden større 

forstyrrelser. Arten er ikke overvåget i perioden i F66. Ifølge DOFbasen registreringer er der kun et fåtal af gange regi-

streret småflokke af pibesvane i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet, og større flokke og hyppigere registreringer øst 

og vest for Hønning plantage og Linned Skov. Udbredelsen af fouragerende pibesvaner vil afhænge af fødetilgængelig-

heden i anlægsperioden. Pibesvane er udbredt over hele landet, hvor de overvintrer i søer og oversvømmede engarea-

ler, som de kan finde tæt på egnede fourageringsområder som typisk vil være vintergrønne marker og enge. Det vurde-

res derfor at en midlertidig fortrængning af eventuelt fouragerende pibesvaner i projektområdet i anlægsfasen ikke vil 

udgøre en væsentlig negativ påvirkning af pibesvane. 

12.3.4.2.3 Virkninger i driftsfasen 

Trane:  

Luftledningsanlægget placeres ca. 1,5 km vest for fuglebeskyttelsesområdet, dvs. at områdets egnethed som levested 

ikke direkte berøres af anlægget. Ifølge basisanalysen blev tranen i forbindelse med gennemførelsen af overvågningen i 

2019 i dette område registreret ynglende med 3 par i Hønning Mose og 2 par i Lindet Kongemose, hvilket er mindst 5 

km fra anlægget. Data fra DOFBasen (2021) viser, at tranerne ikke benytter sig af bestemte udflyvningsretninger, og det 

vurderes derfor, at de ikke i særlig grad vil bevæge sig mod vest. I dag findes et 150 kV luftledningsanlæg omtrent 

samme sted som det nye anlæg etableres, og Energinet har ikke kendskab til, at traner kolliderer med dette eksiste-

rende 150 kV luftledningsanlæg. Der er imidlertid ikke foretaget en undersøgelse af dette, men store fugles kollisioner 

med vindmøller og ledninger har stor opmærksomhed og vil ofte blive rapporteret i lokale eller landsdækkende me-

dier." Miljøvurderingen er ændret og der står nu: Desuden har traner har vist sig at være særdeles manøvredygtige og i 

stand til at undgå at kollidere med f.eks. elledninger og vindmøller (Rydell, 2017; Drachmann, 2020). I en spansk under-

søgelse af en 400 kV luftledning blev kollisionsrisikoen beregnet til 0,00002 individer pr. krydsning, svarende til at 

50.000 traner skal passere for at der sker en kollision (Janss & Ferrer, 2000) . I forbindelse med en undersøgelse af 
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kollisionsrisiko med vindmøller blev der ikke registreret en eneste kollision af traner og tranens avoidance rate blev på 

denne baggrund estimeret til 99,93 – 100%  (Drachmann, 2020).  

Afstanden til ynglepladsen er afgørende for, hvor stor risikoen er for, at ynglefugle fra fuglebeskyttelsesområderne kolli-

derer med ledningerne.  I rugetiden vil den ikke-rugende fugl ofte flyve ud på dyrkede marker for at fouragere. Når un-

gerne er klækket, vandrer familien rundt i både åbne og mere træbevoksede områder for at søge føde under ungernes 

opvækst. Det er oftest indenfor 1 km fra redestedet, som også fungerer som familiens overnatningssted.  Når ungerne 

er flyvefærdige, er det mest almindelige, at familien foretager flyveture på op til ”flere km” udenfor moserne for at søge 

føde på dyrkede marker (Tofft, 2014).  Hvor langt fuglene flyver, vil afhænge af i hvor stor afstand fra ynglepladsen, der 

findes egnede fourageringsområder, og det vil i området omkring F66 oftest være tilfældet indenfor ganske få hund-

rede meter. 

Desuden har traner vist sig at være særdeles manøvredygtige og i stand til at undgå at kollidere med f.eks. vindmøller 

(Rydell, 2017) (Drachmann, 2020). 

Samlet set vurderes skade på udpegningsarten trane at kunne udelukker: 

 Anlæggets udformning reducerer generelt risikoen for kollisioner, (se afsnit 12.1.2.2.3).  

 Traner er særdeles manøvredygtige og kolliderer kun yderst sjældent med f.eks. vindmøller. 

 På grund af afstanden og tilstedeværelsen af egnede fourageringsområder tæt på ynglepladserne, vil 
traner kun i sjældne tilfælde nærme sig anlægget. 

 Der er ikke kendskab til, at traner skulle være kollideret med det eksisterende 150 kV anlæg, der er opsat 
omtrent samme sted, som det nye anlæg etableres. 

   

Pibesvane: 

F66 er i 2019 blevet vurderet til, ikke at indeholde levesteder af væsentlig betydning for trækfuglearter af vandfugle 

(Clausen, P. et al., 2019).  

Den nationale bestand af pibesvane blev i 2015 vurderet til ca. 1.350. Da optællingen laves i januar, mens forekomst af 

pibesvane i Danmark normal topper i november-december og marts, er det formentlig en undervurdering af det reelle 

antal. Ligeledes vil antallet variere en del fra år til år, bl.a. afhængigt af vejret (se bilag 3B Trækfugle). I det lange per-

spektiv er antallet af overvintrende fugle i Danmark stigende (DCE, 2020b) 

De pibesvaner, som overnatter i F66, vil kunne flyve i alle retninger ud fra området om morgenen og der er ikke kend-

skab til at området vest for luftledningen anvendes i særlig grad. På grund af afstanden til området, og da der ikke vur-

deres at være væsentlige, jævnligt tilbagevendende trækbevægelser af pibesvaner på tværs af anlægget, vurderes an-

tallet af mulige kollisioner at være lavt. I dag findes et 150 kV luftledningsanlæg omtrent samme sted som det nye an-

læg etableres og Energinet har ikke kendskab til, at pibesvaner kolliderer med dette anlæg. Med baggrund i at selve 

fuglebeskyttelsesområdet ikke påvirkes og anlæggets udformning, som minimerer risikoen for kollisioner (se afsnit 

12.1.2.2.3 vurderes skade på artens levesteder i Natura 2000 området eller af den lokale eller nationale bestand af pi-

besvane, at kunne udelukkes.   
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Figur 12-25 Luftledningsanlæggets placering vest for fuglebeskyttelsesområde F66. På grundkortet fremgår eksi-

sterende luftledninger (60 kV og 150 kV) 

 
Stor hornugle  

Som nævnt kan stor hornugle potentielt fouragere nær luftledningen. Desuden vil ungfuglene, efter de har forladt for-

ældrefuglene, søge mod nye områder inden de etablerer sig i et territorie. Den eksisterende 150 kV luftledning nedta-

ges og erstattes af den nye 400 kV ledning, der vil fremstå mere synlig i landskabet. I værste tilfælde kan stor hornugle 

ved gentagne fejlslåede yngleforsøg helt opgive territoriet (Sergio et al., 2004). Landskabet vest for F66 er stærkt præ-

get at menneskelige strukturer som vindmøller og eksisterende luftledninger, hvilket i forvejen kan udgøre en barriere 

for arten. I Danmark er stor hornugle dog i stigende grad fundet ynglende i områder med menneskelig aktivitet som 

aktive grusgrave. Birkelev og Kalby Plantage umiddelbart vest for projektområdet kan potentielt udgøre et egnet leve-

sted for stor hornugle, men der findes ingen DOFbase registreringer på de nævnte lokaliteter (DOFbasen, 2022). Det 

kan ikke på forhånd udelukkes, at ungfugle af stor hornugle vil krydse luftledningerne under spredningen væk fra foræl-

drefuglenes territorier, men det er mindre sandsynligt at ynglemodne individer fra F66 vil krydse luftledningen under 

fødesøgningen.  
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Rød glente er sårbar men bestanden i Danmark er stigende. Som nævnt er arten ikke registreret ynglende i den seneste 

overvågning, men det er sandsynligt at rød glente kan yngle i området fremover. Rød glente vurderes at være en art, 

der er særlig sårbar over for kollision med luftledninger. Den lever primært af ådsler, men tager også mindre gnavere og 

småfugle, og den fouragerer i mosaiklandskaber og endda i kanten af byer. Rød glente er udsat for en række trusler pri-

mært uden for landets grænser, såsom forgiftning og anden forfølgelse, og ifølge BirdLife International (2022) udgør 

kollisioner med luftledninger en mindre trussel. Væsentlig negativ påvirkning af ynglende rød glente kan ikke med sik-

kerhed afvises uden anvendelse af afværgeforanstaltninger i form af fuglemarkører.  

Hvepsevågen er ifølge flere referencer i Europa Kommissionens anbefalinger i risiko for kollision med luftledninger, og i 

Danmark er bestanden af arten stabil. Da der anvendes triplex konfiguration, hvilket synliggør luftledningerne, vurderes 

risikoen for kollision at være reduceret. Væsentlig negativ påvirkning af hvepsevåge i driftsfasen kan udelukkes. 

12.3.4.2.4 Afværgeforanstaltninger 

Træfældning finder sted i perioden 1. september-1. marts. Dog ikke ørne eller rød glentes redetræer (jf. Artfredningsbe-

kendtgørelsen). Ved fund af større rovfuglereder i træer, der skal fældes i forbindelse med anlægsarbejdet, skal de ude-

lukkes på forhånd at der ikke er tale om en rede af rød glente eller havørn. 

Da det ikke med sikkerhed kan udelukkes, at stor hornugle krydser luftledningen uden for yngletiden, vurderes det at 

risikoen for kollision kan reduceres ved afværgeforanstaltninger. Med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet, anbefales 

det at der opsættes fuglemarkører på strækningen mellem mast nr. 87 og 120, som er en strækning på cirka 13 km.  
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12.3.5 Natura 2000-område nr. 99 Kongens Mose og Draved Skov  

Natura 2000-området består af habitatområde H88 Kongens Mose og Draved Skov og fuglebeskyttelsesområde F61 af 

samme navn. Området ligger ca. 500 m fra anlægget. Natura 2000 området er på 824 ha. 

12.3.5.1 Habitatområde H88 Kongens Mose og Draved Skov 

Habitatområde H88 er specielt udpeget for at beskytte den værdifulde sumpskov og den store højmose, som er en af 

landets største. 

 Udpegningsgrundlag og målsætning 

Habitatområdet er udpeget af hensyn til 11 naturtyper og en art.  

Tabel 12-30 Udpegningsgrundlag for H88 Kongens Mose og Draved Skov (Miljøstyrelsen, 2021). 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 eller art jf. habitatdirektivet.   

 

Habitatområdet bliver ikke krydset af højspændingsanlægget, hvorfor ingen af naturtyperne, der findes på udpegnings-

grundlaget, vil blive påvirket af projektet. Ingen af habitatnaturtyperne vil blive vurderet yderligere.  

Ingen vandløb i habitatområdet vil blive påvirket som følge af projektet, hvorfor fiskene heller ikke vurderes at opleve 

en negativ påvirkning. Disse vil derfor ikke blive behandlet yderligere. 

12.3.5.2 Fuglebeskyttelsesområde F61 Kongens Mose og Draved Skov 

Fuglebeskyttelsesområde F61 Kongens Mose og Draved Skov er udpeget af hensyn til 3 arter af trækfugle og 11 arter af 

ynglefugle.   

12.3.5.2.1 Udpegningsgrundlag og målsætning 

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Tabel 12-31 og stammer fra basisanalysen.  
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Tabel 12-31  Udpegningsgrundlag for F61 Kongens Mose og Draved Skov. Det er angivet, om der er tale om yngle-

fugle (Y) eller trækfugle (T). 

 

I den gældende Natura 2000-plan er den generelle målsætning for fugle på udpegningsgrundlaget at Natura 2000-om-

rådet skal bidrage til at sikre eller genoprette levesteder for levedygtig bestande af de udpegede arter på nationalt 

og/eller internationalt niveau.  

For trane er den konkrete målsætning for Natura 2000-området at: 

Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig bestand på nationalt og/eller 

internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for trane som ynglefugl sikres eller øges, således 

at der er tilstrækkeligt med egnede ynglesteder for arten i området. 

For trækfugle, der kan optræde med internationalt betydende forekomster i fuglebeskyttelsesområdet, skal deres ra-

ste- og overnatningsområder sikres eller være i fremgang, således at området også fremadrettet kan huse en bestand 

af international betydning. For trækfugle, som ikke optræder med nationalt eller internationalt betydende forekomster 

i fuglebeskyttelsesområdet, er målet, at deres fælde-, raste- og overnatningsområder skal sikres eller være i fremgang. 

Sangsvane og pibesvane er hidtil ikke overvåget i det nationale overvågningsprogram, og det er derfor ikke muligt med 

tilstrækkelig sikkerhed at udtale  

sig om bestandene i området. Områdets karakter med flere store forstyrrelsesfrie vandflader i  

Kongens Mose tilgodeser generelt arternes krav til overnatningslokalitet i træktiden, og der vurderes  

ikke at være væsentlige trusler mod artens fortsatte forekomst i fuglebeskyttelsesområdet (Miljøstyrelsen, 2020).  

For hedefugle og mose- og rørskovsfugle er målet, at tilstanden og det samlede areal af levesteder i tilstandsklasse I-II 

er stabil eller i fremgang. Levestederne i tilstandsklasse IIIV skal være i fremgang mod tilstandsklasse I eller II, såfremt 

de naturgivne forhold giver mulighed for det. For ynglefugle uden tilstandsvurderingssystem er målet, at de skal bidrage 

til at sikre og øge bestanden på nationalt niveau. Levestedernes samlede areal og tilstand (vurderet i form af forekomst 

og udbredelse) skal være stabil eller i fremgang. 

 

 

Ynglefugle 

 

Rød glente: Sidste overvågning: 0 par i 2018, 2 i 2012. Det vurderes at der ikke er nogle væsentlige trusler mod artens 

fortsatte forekomst.  

Rørhøg: Sidste overvågning: 0 par i 2019, 0 i 2017. Der er kortlagt et levested for rørhøg, i god tilstand, men da leveste-

det er meget lille og ikke yder god beskyttelses mod prædatorer, vurderes det, at arten sandsynligvis ikke vil blive en 

fast ynglefugl.  

Hedehøg: Sidste overvågning: 0 par i 2019, 2 i 2011. Forekomsten er uregelmæssig. Det vurderes at der er gode yngle-

muligheder for arten, og at der ikke er væsentlige trusler for artens fortsatte yngleforekomst.  
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Hvepsevåge: Sidste overvågning: 1 par i 2019. Det vurderes at der er gode arealer med velegnede levesteder og at der 

ikke er væsentlige trusler mod artens fortsatte forekomst.  

Trane: Sidste overvågning: 8 par i 2019, 8 par i 2017. Tranen har en fast bestand i fuglebeskyttelsesområdet. Bestanden 

er vokset fra 0 til 1 par i 2005-08 til 8 par i 2017 og 2019. Det vurderes at der er gode arealer med velegnede levesteder 

og at der ikke er væsentlige trusler mod artens fortsatte forekomst. 

Tinksmed: Sidste overvågning: 0 par i 2019, 1 par i 2015. Der er kortlagt et levested for tinksmed, som er i god tilstand. 

Det vurderes at der er gode arealer med velegnede levesteder og at der ikke er væsentlige trusler mod artens fortsatte 

forekomst. 

Sortspætte: Sidste overvågning: 0 par i 2019, men én enlig fugl. Der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens 

fortsatte forekomst.  

Blåhals: Sidste overvågning: 11 par i 2019. Der vurderes at at være gode muligheder for, at arten fremover kan ekspan-

dere og øge ynglebestanden yderligere. Der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst. 

Rødrygget tornskade: Sidste overvågning: 2 par i 2019. Det vurderes at der er gode ynglemuligheder for arten, og at der 

ikke er væsentlige trusler for artens fortsatte yngleforekomst 

Mosehornugle og sortterne er ikke registreret i tællingerne 2018-2021 og der findes ingen konkrete målsætninger eller 

kortlagte levesteder.  

 
Trækfugle 
 
Pibesvane: Arten er ikke overvåget, og det er ikke muligt at udtale sig om bestanden i området. Det vurderes at der ikke 
er væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst 
Sangsvane: Arten er ikke overvåget, og det er ikke muligt at udtale sig om bestanden i området. Det vurderes at der ikke 
er væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst 
Blå Kærhøg: Arten er ikke overvåget, og det er ikke muligt at udtale sig om bestanden i området. Det vurderes at der 
ikke er væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst 
 
Kongens Mose er et betydende yngleområde for trane med 6-9 ynglepar (se Bilag 3B Trækfugle).  

Den nationale bestand af trane blev i 2011 vurderet til 114 og i fremgang (Pihl og Fredshavn, 2015) . Jf. Bilag 3B træk-

fugle vurderede Dansk Ornitologisk Forening i 2017 den danske bestand til 450-550 ynglepar og at der i 2019 formentlig 

er 600-650 par. Også DCE konkluderer på baggrund af overvågningsdata at bestanden af ynglende traner er steget mar-

kant og har været stigende siden 1980 (DCE, 2020).  

Jf. beskrivelserne i bilag 3B Trækfugle, er antallet af rastende svaner i Kongens Mose meget varierende, men det høje-

ste antal, der er registreret i DOFbasen, er ca. 300 fugle. I forbindelse med feltundersøgelserne i 2018/2019 var antallet 

af svaner op til 165, men nogle gange var der kun få eller slet ingen fugle til stede. Andelen af pibesvaner lå på 10-30 %, 

og resten var sangsvaner. DCE har vurderet, at området ikke indeholder levesteder af væsentlig betydning for trækfug-

learter af vandfugle (Clausen, P. et al., 2019). Dog er der enkelte år registeret antal af pibesvane (300 i 2011 og 380 i 

2012), som overstiger det internationale 1 %-bestandskriterie for arten. Data fra DOFbasen tyder på at lokaliteten i sti-

gende omfang benyttes som overnatningsområde for de to arter af gulnæbbede svaner, efter disse er begyndt at foura-

gere på majsmarker i de indre dele af Sønderjylland, men det er ikke systematisk overvåget i NOVANA-programmet. 

Som beskrevet i Bilag 3B (Trækfugle) flyver en del af de svaner som raster i Kongens Mose mod vest og vil derfor pas-

sere luftledningen på deres daglige fødesøgninger (se Figur 12-26). Der er også ved undersøgelserne i 2019 observeret 

store flokke af svaner, som flyver mod nord og nordøst, dvs. bort fra højspændingsanlægget. 
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Figur 12-26 Overnatningsplads for trækkende fugle i Kongens Mose. Kun morgen-flyveruter mod vest er under-

søgt, og ved at sammenligne med antallet af overnattende fugle, synes en stor andel at være fløjet i 

øvrige retninger. Figuren stammer fra Bilag 3B Trækfugle. 

 

Antallet af svaner, som ved de syv observationstidspunkter blev set flyve fra Kongens Mose og ud til fouragering mod 

vest, var i vinteren 2018-2019: 110, 20, 170, 9, 7, 5 og 6 svaner. Ved observationerne i 2018/2019 var der tilsynela-

dende attraktive fødekilder vest for projektet i en længere periode, hvilket medførte at en del svaner fløj mod vest og 

krydsede projektområdet.  

For området omkring Kongens Mose konkluderes det, at det er en årligt tilbagevendende begivenhed, at svaner flyver 

fra Kongens Mose og mod vest til fouragering, men antallet vil variere mellem årene. 

I forbindelse med feltundersøgelserne i 2018/2019 blev der ved tre af de syv observationstidspunkter observeret traner 

(hhv. 2, 3 og 4), som formodes at stamme fra den lokale ynglebestand. Der blev ikke observeret flokke af traner, som 

bevæger sig mod vest fra Kongens Mose og der er heller ikke observationer i DOF-Basen (se Bilag 3B Trækfugle).   
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12.3.5.2.2 Virkninger i anlægsfasen 

Der bliver ikke anlagt arbejdsveje øst for tracéet, dvs. afstanden fra arbejdsbæltet til F61 er >500 meter. Adgangsveje 

foregår ad asfalterede veje, og kørsel sker typisk ad den korteste vej over matrikler. Derfor sker der ingen kørsel med 

anlægsmaskiner inden for F61. 

Ynglefugle: 

Rød glente stiller ikke store krav til valg af ynglested, da arten yngler i mosaiklandskaber. Der er ikke fundet ynglende 

rød glente i 2018, men da bestanden er stigende i Danmark, kan det derfor kan det ikke udelukkes at rød glente yngler i 

nærheden af projektområdet og i nærheden af arbejdsområdet. Der er ingen observationer af rød glente inden for ar-

bejdsområdet vest for F61, men der er indtastninger af rød glente i yngletiden i områder som Sølsted Mose (F122) 

(DOFbasen 2022).  

Arten yngler i det tidlige forår, hvor den derfor allerede er i risiko for forstyrrelse. Den største trussel mod bestanden af 

rød glente er menneskelige forstyrrelser i yngleperioden. Reden og området i en radius af 200 m skal være uforstyrret i 

perioden 1. marts -1. august. Jævnfør Artsfredningsbekendtgørelsens §6 stk. 3 må rød glentes redetræ ikke fældes.  

Rød glente vil oftest bygge rede i mindre og ofte private skove uden forstyrrelse. Der er ingen skovpartier inden for ar-

bejdsområdet vest for F61.Ved hensyntagen til arten ud fra de beskrevne afværgeforanstaltninger vurderes det at væ-

sentlig negative påvirkninger af ynglende rød glente kan udelukkes i anlægsfasen. 

Rørhøg er ikke registreret ynglende i F61 i en længere periode, og da levestedet er meget lille og ikke yder god beskyt-

telses mod prædatorer, vurderes det i basisanalysen, at arten sandsynligvis ikke vil blive en fast ynglefugl. Rørhøg er i 

fremgang i Danmark. Der kan potentielt fouragere rørhøg nær projektområdet, men da arten også er på udpegnings-

grundlag i F122 Sølsted mose behandles arten mere i detalje her. Det kan ikke udelukkes at rørhøg har etableret sig 

som ynglefugl i F61 siden da. Rørhøg har en homerange på i omegnen af 2,7- 63,5 km2 og kan således dække et stort 

område under fouragering. Det vurderes at projektområdet kun udgør en lille del af eventuelle ynglende rørhøges ho-

merange, og det vurderes at en midlertidig forstyrrelse i yngletiden ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning, ej 

heller være til hindring til opretholdelse af gunstig tilstand. 

Forekomsten af hedehøg er uregelmæssig, og arten er ikke registreret ved den seneste overvågning. Det er i basisanaly-

sen vurderet at der er gode ynglemuligheder for arten, og at der ikke er væsentlige trusler for artens fortsatte ynglefo-

rekomst. Hedehøg ynglede i 2021 på flere lokaliteter i Tønder kommune. Det vurderes at midlertidig forstyrrelse fra 

anlægsstøj, menneskelig færdsel mv. ikke vil påvirke bestanden negativt. Der vurderes ikke at være væsentlige negative 

påvirkninger af hedehøg i yngletiden, ej heller være til hindring for opnåelse af gunstig bevaringsstatus. 

Hvepsevåge yngler i ældre løvskov på over 100 ha, og fouragerer i umiddelbar nærhed af denne og i 99% af tiden inden 

for 4 km af reden (Ziesemer & Meyburg, 2015). En hvepsevåges home range er på 13,5-28,2 km2. Der er under 4 km fra 

fuglebeskyttelsesområdet kan hvepsevågen potentielt fouragere i projektområdet. Arbejdspladserne udgør 0,003 km2 

og tromle- og trækpladser 0,0054 km2 og dermed kun en lille del af en hvepsevåges potentielle home range. Der er ikke 

vurderet at være trusler mod dens fortsatte forekomst i området, og arten er stabil i Danmark med 650 ynglepar. Det 

vurderes derfor at en midlertidig, potentiel negativ påvirkning af hvepsevåge i yngletiden kan afvises. 

Trane: I ynglesæsonen holder traner sig typisk til skov og vådområder og har en gennemsnitlig territoriestørrelse på 250 

ha (største territorie på 600 ha) (Månsson, Nilsson, & Hake, 2013). Natura 2000-området er på i alt 824 ha, og der har 

været en nogenlunde fast bestand på 8 ynglepar, og der blev ikke vurderet til at være nogen trusler mod artens fort-

satte yngleforekomst. Det kan ikke udelukkes at ynglende traner kan fouragere i projektområdet i yngletiden, og i dette 

tilfælde vil tranerne potentielt fortrænges fra deres fourageringsområde. Der er på lokalitet 3 i Høgslund mose inden 

for projektområdet registreret et enkelt par trane, som kan stamme fra et af de to nærliggende fuglebeskyttelsesområ-

der (Figur 12-6). Det blev i afsnit 11.5 Fugle vurderet at lejlighedsvis støj i de 2-4 måneder hvor masten rejses, og den 
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efterfølgende trækning af ledning kan forstyrre fuglelivet i moserne. Der er knap 400 meter hen til dette tranepar, og 

anlægsstøj kan betyde at et eventuelt ynglepar det år vil opgive netop dette område.  

I rugetiden vil den ikke-rugende fugl ofte flyve ud på dyrkede marker for at fouragere. Når ungerne er klækket, vandrer 

familien rundt i både åbne og mere træbevoksede områder for at søge føde under ungernes opvækst. Det er oftest in-

denfor 1 km fra redestedet, som også fungerer som familiens overnatningssted.  Når ungerne er flyvefærdige, er det 

mest almindelige, at familien foretager flyveture på op til ”flere km” udenfor moserne for at søge føde på dyrkede mar-

ker (Tofft, 2014).   

Der er store landbrugsområder omkring fuglebeskyttelsesområdet, og det vurderes som usandsynligt at projektområ-

det skulle udgøre et væsentlig bedre egnet område end disse. Da tranen er i stor fremgang i Danmark, vurderes en mid-

lertidig forstyrrelse i tranernes potentielle fourageringsområde i arbejdsområder på 0,003 km2 og tromle- og trækplad-

ser 0,0054 km2 af 1-8 ynglepar i nærheden af projektet, ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning af arten i Natura 

2000 området i anlægsfasen. En fortrængning af et enkelt potentielt ynglepar nær arbejdsområdet af trane i en enkelt 

ynglesæson vurderes ligeledes ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning af arten, ej heller være til hindring af ar-

tens fortsatte forekomst i Natura 2000-området. 

Sortspætte har en home range på 250 ha, og studier har vist at arten primært fouragerer i moden skov (91,3% og plan-

tageskov (52,2%) (Gorman, 2011; Olano et al., 2015). Selve Natura 2000-området udgør 840 ha. Ifølge overvågningen 

blev der kun observeret ét individ i F61, men ingen ynglepar, og der er ingen trusler for arten. Hvis enkelte individer 

skulle fouragere i skovområder eller plantager i nærheden af arbejdsområdet i en enkelt ynglesæson, vurderes der ikke 

at være nogen påvirkning af sortspætte i yngletiden. Det vurderes at væsentlig negativ påvirkning af sortspætte i an-

lægsfasen kan afvises.  

Blåhals er i fremgang som ynglefugl herhjemme. Arten er ikke rødlistet, og bestanden i F61 udgør 11 ynglepar. I fugle-

beskyttelsesområdet blev det vurderet i basisanalysen at blåhals har store arealer med gode muligheder for at ekspan-

dere den lokale bestand, og der vurderes ikke at være trusler mod dens fortsatte forekomst. En midlertidig forstyrrelse 

af den lokale bestand et enkelt år, vurderes ikke at kunne skade bestanden. Væsentlig negativ påvirkning i anlægsfasen 

kan afvises. 

Tinksmed er ikke registreret ynglende i 2019, dog 1 par i 2015. Der er kortlagt et levested for tinksmed i en afstand af 

over 2 km fra projektområdet, som er i god tilstand, og det blev i basisanalysen vurderet at der er gode arealer med 

velegnede levesteder og at der ikke er væsentlige trusler mod artens fortsatte forekomst. Tinksmed er i Danmark tæt 

knyttet til næringsfattige hedemoser med småsøer og kær på store heder. DOFbase tal og ynglefugle kortlægning i pro-

jektområdet har ikke påvist at tinksmed yngler nær projektområdet. Anlægsarbejdet primært udføres i landbrugsarealer 

beliggende minimum 2 km for det kortlagte levesteder for tinksmed. Det vurderes at væsentlig negativ påvirkning af 

tinksmed i anlægsfasen kan afvises. 

Rødrygget tornskade ynglede med 2 par i 2019 i F61, og det blev vurderet at der er gode ynglemuligheder for arten, og 

at der ikke er væsentlige trusler for artens fortsatte yngleforekomst. Arten er tæt knyttet til sit ynglested i yngletiden 

(Svendsen, Sell, Bøcher, & Svenning, 2015), og det 824 ha store fuglebeskyttelsesområde i en afstand af 800 meter fra 

projektområdet vurderes at rumme velegnede levesteder, hvorfor projektområdet næppe udgør et mere egnet om-

råde. Det vurderes at med en forstyrrelse i et enkelt år ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning på bestanden.  

Sortterne yngler ikke i F61, men ifølge DOFbasen var der i 2022 en juvenil sortterne der fouragerede inde i F61. Sortter-

nen yngler i F60 i N89 Vadehavet, og det er sandsynligt at det er en ungfugl herfra. Projektområdet vurderes ikke at ud-

gøre et mere velegnet fourageringsområde end de fuglebeskyttelsesområder, arten er på udpegningsgrundlag i. En 

midlertidig fortrængning af fouragerende sortterner vurderes ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning.  
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Mosehornugle er ikke registreret ved tællingerne ifølge basisanalyserne (Miljøstyrelsen, 2021). Ifølge DOFbasen er der 

observationer af mosehornugle både i Sølsted Mose og Kongens Mose i yngletiden i april og maj 2017 og 2018 

(DOFbasen, 2022). Det kan ikke udelukkes at evt. ynglende par af mosehornugle vil blive midlertidigt fortrængt fra deres 

fourageringsområde i anlægsfasen. Mosehornugle yngler cyklisk og falder sammen med store gnaverår (Cramp, 1985). 

De største trusler mod arten er tab af ynglehabitat i form af udyrkede områder med lav vegetation (Holm, et al., 2021). 

Eventuelt ynglende mosehornugler kan lettest registreres i april måned med parringsspil og tuden om dagen, og der 

skal være en forstyrrelsesfri zone på minimum radius på 300 meter omkring redestedet. Arten yngler ofte et enkelt år 

på en lokalitet, for derefter at forsvinde igen. Mosehornuglen er kritisk truet og bestanden er i Danmark anslået til kun 

6 par, og derfor er det noget usikkert om arten i fremtiden vil yngle i F61. Ud fra et forsigtighedsprincip bør anlægsar-

bejdet i korridoren mellem mast nr. 133 og 152 undgås tilrettelagt inden for fuglenes yngletid, hvor det på baggrund af 

dette vil kunne afvise væsentlig negativ påvirkning. 

Trækfugle generelt: Arterne er ikke overvåget i perioden, og der blev i Basisanalysen vurderet ikke at være trusler mod 

arternes forekomst i området.  

Pibesvane og sangsvane anvender fuglebeskyttelsesområdet i forbindelse med overnatning, da arten kan overnatte der 

uden større forstyrrelser. Ifølge Bilag 3 Trækfugle krydser svanerne projektområdet når de bevæger sig fra overnat-

ningspladserne til fourageringsområder på vintergrønne marker og enge. Ifølge DOFbasen (2022) er både pibesvane og 

sangsvane registreret i projektområdet, samt der hvor luftledningen er planlagt.  

Udbredelsen af fouragerende pibesvaner og sangsvaner vil afhænge af fødetilgængeligheden i anlægsperioden. Pibe-

svane og sangsvane er udbredt over hele landet, hvor de overvintrer i søer og oversvømmede engarealer, som de kan 

finde tæt på egnede fourageringsområder som typisk vil være vintergrønne marker og enge. Det vurderes derfor at en 

midlertidig fortrængning af eventuelt fouragerende pibesvaner og sangsvaner i projektområdet i anlægsfasen ikke vil 

udgøre en væsentlig negativ påvirkning af pibesvane. 

Blå kærhøg er en ret almindelig trækfugl i Danmark i marts-maj og igen i august-november. Desuden er arten en fåtallig, 

men ret udbredt vintergæst, der optræder i det meste af landet. Arten er om vinteren primært tilknyttet større vådom-

råder og dyrkede arealer. De vigtigste overvintringsområder i Danmark er i Jylland, hvor især de store vådområder i Vej-

lerne, Tipperne og Vadehavet er vigtige områder (Miljøstyrelsen, 2021b).  

Det er karakteristisk for blå kærhøg, at et større antal fugle kan samles til fælles overnatning passende steder, f.eks. i 

mose- og rørskovsområder, hvor fuglene kan overnatte uden forstyrrelser. Antallet af fugle, der anvender området til 

overnatning, varierer betydeligt gennem årene, sandsynligvis påvirket af størrelsen af den aktuelle vinterbestand. Også 

vintervejret, fødetilgængeligheden, forstyrrelser og tilstedeværelsen af prædatorer spiller en rolle (O'Donaghue, 2019). 

Fra rastepladsen spredes fuglene i dagtimerne ud og fouragerer i et stort område, der også vil omfatte arealer uden for 

fuglebeskyttelsesområdet. Det vurderes at en midlertidig påvirkning i form af støj, forstyrrelse fra menneskelig færdsel 

og fortrængning fra et lille område af blå kærhøgs potentielle raste- og fourageringsområde ikke vil skade artens fort-

satte forekomst i fuglebeskyttelsesområdet. Fuglebeskyttelsesområdet er 824 ha stort og i en afstand af >400 meter fra 

arbejdsbæltet, og det er usandsynligt at projektområdet udgør et bedre egnet raste- og fourageringsområde end de 

store moseområder i Kongens Mose. Væsentlig negativ påvirkning kan udelukkes.  

12.3.5.2.3 Virkninger i driftsfasen 

Trane:  

Ynglefugle vurderes at være lokalkendte og derfor mindre udsatte for kollisioner end trækfugle jf. afsnit 12.1.2.2.3. Kol-

lisioner vil ikke ske, når fuglene opholder sig inde i selve fuglebeskyttelsesområderne, da luftledninger ikke etableres 
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inde i områderne, men kan potentielt ske når ynglefuglene forlader fuglebeskyttelsesområderne for at fouragere eller 

raste.  

Luftledningsanlægget placeres ca. 500 m vest for fuglebeskyttelsesområdets afgrænsning, og vurderet ud fra luftfotos 

er der her fra yderligere ca. 400-500 m til potentielt egnede ynglepladser med åbent vand. Tranerne vil kunne flyve ud i 

alle retninger fra området. og det vurderes ikke, at de i særlig grad vil bevæge sig mod vest. Denne vurdering er baseret 

på oplysningerne fra de gennemførte feltundersøgelser og data fra DOF-Basen (2021). 

Afstanden til ynglepladsen er afgørende for, hvor stor risikoen er for, at ynglefugle fra fuglebeskyttelsesområderne kolli-

derer med ledningerne. I rugetiden vil den ikke-rugende fugl ofte flyve ud på dyrkede marker for at fouragere. Når un-

gerne er klækket, vandrer familien rundt i både åbne og mere træbevoksede områder for at søge føde under ungernes 

opvækst, hvilket oftest sker indenfor 1 km fra redestedet. Når ungerne er flyvefærdige, kan familien foretager flyveture 

på op til ”flere km” udenfor moserne for at søge føde på dyrkede marker (Tofft, 2014).  

Hvor langt fuglene flyver, vil afhænge af i hvor stor afstand fra ynglepladsen, at der findes egnede fourageringsområder 

(dyrkede marker), og det oftest være tilfældet indenfor ganske få hundrede meter. Det er dog, sandsynligt, at fugle fra 

F61 lejlighedsvis kan komme tæt på anlægget. 

Kollisionsrisikoen vil dog være lille, da traner som tidligere nævnt er meget manøvredygtige og i stand til at undgå at 

kollidere med f.eks. vindmøller (Rydell, 2017) (Drachmann, 2020). 

Det er derfor en rimelig vurdering, at fugle fra F61 godt kan nærme sig anlægget, men at kollisionsrisikoen er lille, ikke 

mindst fordi traner har vist sig at være særdeles manøvredygtige og i stand til at undgå at kollidere med f.eks. vindmøl-

ler (Rydell, 2017) (Drachmann, 2020)  

Tilstedeværelsen af et luftledningsanlæg 500 m uden for fuglebeskyttelsesområdet vil ikke medføre en skade på tilstan-

den af levesteder inde i Natura 2000-området eller have betydning for den lokale eller nationale bestand af traner. 

Samlet set vurderes skade på udpegningsarten trane at kunne udelukkes: 

 Anlæggets udformning reducerer generelt risikoen for kollisioner, (se afsnit 12.1.2.2.3).  

 Traner er særdeles manøvredygtige og kolliderer kun yderst sjældent med f.eks. vindmøller. 

 På grund af afstanden og tilstedeværelsen af egnede fourageringsområder tæt på ynglepladserne, vil 
traner kun i sjældne tilfælde nærme sig anlægget. 

Svaner: 

Der vil årligt være svaner som krydser luftledningen, og det kan ikke udelukkes, at nogle af disse vil kollidere med luft-

ledningen. 

Baseret på en række antagelser og de gennemførte feltundersøgelser, er der lavet et regneeksempel på, hvad antallet 

af kollisioner kan være. Særligt kollisionsraten er svær at overføre fra et luftledningsanlæg til et andet, og antallet af 

kollisioner vil variere meget fra år til år, da de bl.a. vil være meget afhængige af vejrforholdene. Derfor skal tallene ude-

lukkende ses som en meget grov indikation, baseret på:  

 at kollisionsraten for sangsvane ved Dybsø, som var 1/3000, er repræsentativ på trods af, at dette anlæg 
har ledninger hængende i tre niveauer, med simplex-konfiguration på ledningen som er mindre synlig og 
placeret få hundrede meter fra kysten hvor svanerne overnatter 

 at de observerede tal for vestflyvende svaner i 2018/2019, som krydser luftledningen, er repræsentative 
og at gennemsnittet på ca. 50 svaner om dagen er validt 

 at svanerne opholder sig i Danmark i ca. 6 måneder, fra oktober/november til marts (Dansk Ornitologisk 
Forening, 2020). 
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50 svaner x 2 daglige passager x 180 dage x 0,00033 kollisionsrate = 6 svaner 

Det vil således betyde, at 6 svaner vil kollidere med ledningerne hvert år. Hvis det antages, at 20 % er pibesvaner (base-

ret på de observerede tal), vil der således i gennemsnit være omtrent 1 pibesvane og 5 sangsvaner som kolliderer med 

ledningen hvert år.  

Til sammenligning har en lokal jæger vurderet, at der årligt er 3-5 svaner, som kolliderer med de luftledninger som i dag 

findes på tværs af Ribe Østerå længere mod nord, hvor der i dag står en luftledning med ledninger i tre niveauer med 

simplex-konfiguration, på tværs af et fuglebeskyttelsesområde (se Bilag 3B). Kollisionsrisiko vurderes at være større når 

en luftledning hænger inde i et fuglebeskyttelsesområde end når den hænger udenfor. Derudover vurderes risikoen at 

være større, når ledningerne hænger i flere niveauer og er mindre synlige på grund af simplex-konfiguration. Den lokale 

geografi har stor betydning for kollisionsrisikoen (Jödicke K., 2018), og de mange knopsvanekollisioner der blev observe-

ret ved Dybsø i 2017 skete ved en luftledning, der står i en afstand af blot ca. 150 meter fra kysten. 

Det vurderes derfor at de angivne tal snarere vil være en overestimering af antallet af kollisioner end en underestime-

ring.  

Den nationale bestand af pibesvane blev i 2015 vurderet til ca. 1.350. Da optællingen laves i januar, mens forekomst af 

pibesvane i Danmark normal topper i november-december og marts, er det formentlig en undervurdering af det reelle 

antal. Ligeledes vil antallet variere en del fra år til år, bl.a. afhængigt af vejret (se bilag 3B trækfugle).   

Et gennemsnit på én årlig kollision vurderes derfor ikke at have betydning for den nationale bestand af pibesvane. Pibe-

svane er hidtil ikke overvåget i det nationale overvågningsprogram (Miljøstyrelsen, 2020), og det er derfor ikke muligt 

med tilstrækkelig sikkerhed at udtale sig om bestanden i området. Ifølge Bilag 3B og DOF-basen er der et meget varie-

rende antal pibesvaner i Kongens Mose. Antallet ligger oftest mellem 0 og ca. 100 individer, men med enkelte forekom-

ster på flere hundrede individer. Men set i lyset af at normalforekomsten er under 100 fugle vurderes én årlig kollision 

at være en høj andel af bestanden i Kongens Mose. Da datagrundlaget desuden er svagt, vurderes det, at det på det 

foreliggende grundlag ikke kan afvises en negativ påvirkning af pibesvane i Kongens Mose. Der anbefales derfor afvær-

geforanstaltninger i form af fuglemarkører på en strækning af højspændingsanlægget vest for Kongens Mose. Dette 

vurderes at kunne reducere antallet af kollisioner med op til ca. 90 %, hvorved en negativ påvirkning af bestanden vil 

kunne udelukkes. 

Den nationale bestand af sangsvane lå i perioden 2010-2015 på 43.881. Tallet er formentlig stigende, i 2016 var det 

således 63.824 (se bilag 3B trækfugle).   

Et gennemsnit på 5 årlige kollisioner vurderes derfor ikke at have betydning for den nationale bestand af sangsvane.  

Sangsvane er hidtil ikke overvåget i det nationale overvågningsprogram (Miljøstyrelsen, 2020), og det er derfor ikke mu-

ligt med tilstrækkelig sikkerhed at udtale sig om bestanden i området. Ifølge Bilag 3B og DOF-basen er der et meget va-

rierende antal sangsvaner i Kongens Mose. Antallet ligger oftest mellem 0 og ca. 100 individer, men med enkelte fore-

komster på flere hundrede individer. Men set i lyset af at normalforekomsten er under 100 fugle vurderes op til 5 årlige 

kollisioner at være en høj andel af bestanden i Kongens Mose. Da datagrundlaget desuden er svagt, vurderes det, at det 

på det foreliggende grundlag ikke kan afvises en negativ påvirkning af sangsvane i Kongens Mose. Der anbefales derfor 

afværgeforanstaltninger i form af fuglemarkører på en strækning af højspændingsanlægget vest for Kongens Mose. 

Dette vurderes at kunne reducere antallet af kollisioner med op til ca. 90 %, hvorved en negativ påvirkning af bestanden 

vil kunne udelukkes. 

Blå kærhøg 

Arten er ikke overvåget, og det er ikke muligt at udtale sig om bestanden i området. Det vurderes at der ikke er væsent-

lige trusler for artens fortsatte forekomst. Risikoen for, at fugle kolliderer med højspændingsledningerne, vurderes at 
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være lav, da blå kærhøg under sin fouragering næsten altid flyver ganske lavt over terrænet i sin søgen efter smågna-

vere eller småfugle. En undersøgelse i Scotland viste at 96 % af fuglene flyver i højder under 10 m og kun 4 % i større 

højder (Madders, 1997). Den nederste højspændingsledning sidder typisk i en højde af 23-25 m og kan nå ned til 16 m 

over terræn midt mellem masterne. Ledningerne er monteret i triplex, dvs. 3 kabler samlet, hvilket gør dem meget syn-

lige. og derfor er kollisionsrisikoen lille. vil der ikke være tale om et større, betydende antal fugle der kommer i risiko for 

kollision med højspændingsledningerne. Dette kombineret med at blå kærhøg er en meget manøvredygtig art vil be-

tyde at der ikke er risiko for en negativ påvirkning af blå kærhøg i Natura 2000-området. Da arten fouragerer lavt over 

jorden (96 % under 10 m højde), er risikoen for, at fødesøgende fugle kommer i nærkontakt med anlægget eller kollide-

rer med ledningerne meget lille. 

Rørhøg har en homerange på i omegnen af 2,7- 63,5 km2 og kan således dække et stort område under fouragering. Li-

gesom de øvrige kærhøge fouragerer rørhøg typisk lavt over terrænet og vil kun sjældent kommer op i en højde, hvor 

den vil være i risiko for at kollidere med højspændingsanlægget. Sammenholdt med, at rørhøg er en adræt og manøvre-

dygtig art, vurderes det, at der ikke vil være nogen negativ påvirkning på rørhøg i højspændingsanlæggets driftsfase.  

Rød glente er sårbar men bestanden i Danmark er stigende. Som nævnt er arten ikke registreret ynglende i den seneste 

overvågning, men det er sandsynligt at rød glente kan yngle i området fremover. Rød glente er en af de arter, som er 

allermest sårbar over for kollision med luftledninger. Den lever primært af kadavere, men tager også mindre gnavere og 

småfugle, og den fouragerer i mosaiklandskaber og endda i kanten af byer. Rød glente er udsat for en række trusler pri-

mært uden for landets grænser, såsom forgiftning og anden forfølgelse, og ifølge BirdLife International (2022) udgør 

kollisioner med luftledninger en mindre trussel. Der planlægges at opsætte markører på strækningen mellem mast 146 

og mast 155 vest for F61 Kongens Mose, hvorved væsentlige negative påvirkninger vil kunne undgås.   

Hvepsevågen er ifølge flere referencer i Europa Kommissionens anbefalinger i risiko for kollision med luftledninger, og i 

Danmark er bestanden af arten stabil. Da der anvendes triplex konfiguration, hvilket synliggør luftledningerne, ligesom 

der er anbefalet brug af fuglemarkører på strækningen fra mast 146-155, vurderes risikoen for kollision at være reduce-

ret. Væsentlig negativ påvirkning af hvepsevåge i driftsfasen kan udelukkes. 

Hedehøg fouragerer, som de andre kærhøge, lavt over jorden. Samtidig er hedehøg en meget adræt og manøvredygtig 

fugl. Den nederste højspændingsledning sidder typisk i en højde af 23-25 m og kan nå ned til 16 m over terræn midt 

mellem masterne. På den baggrund vurderes det, at en negativ påvirkning på hedehøg i Natura 2000-området kan ude-

lukkes.  

Mosehornugle: Der er ifølge DOFbasen observationer af mosehornugle både øst og vest for luftledningen, dvs. registre-

ringer fra Sølsted Mose og Kongens Mose, hvilket kan indikere at luftledningen potentielt kan krydses i yngletiden. I an-

befalingerne fra Europa Kommissionen er mosehornugle ikke nævnt som en sårbar art. Da der anvendes triplex konfigu-

ration, hvilket synliggør luftledningerne, ligesom der er anbefalet brug af fuglemarkører på strækningen fra mast 146-

155, vurderes en eventuel risiko for kollision at være reduceret. Væsentlig negativ påvirkning af mosehornugle i driftsfa-

sen kan udelukkes. 

Sortterne yngler ikke i fuglebeskyttelsesområdet ifølge Basisanalysen, men der foreligger én enkelt observation fra DOF-

basen i 2022. I Danmark er bestanden truet, men bestanden er stabil på 65-67 par på landsplan. Det er usandsynligt at 

der sker større bevægelser af sortterner på fourageringstogter, der vil krydse ledningen. Der er som afværgeforanstalt-

ninger planlagt at opsætte fuglemarkører mellem mast 146-155 af hensyn til svaner, hvilket vil synliggøre ledningerne 

yderligere. Ifølge Europa Kommissionen er terner ikke i særlig risiko for kollision, og ledningerne krydser ikke vådområ-

der eller søer. Det vurderes at væsentlig negativ påvirkning af sortterne i driftsfasen kan udelukkes. 

Sortspætte: Som nævnt er der ikke registreret ynglepar i F61, men data fra DOFbasen (2022) kunne indikere at der mi-

nimum yngler 1 par sortspætte ud fra observationer af 2 individer af arten. Ifølge DOFbasen er der ved F61 Kongens 

Mose ikke registreret sortspætte vest for tracéet fra mellem mast nr. 139 og 152. Dette indikerer at det er stærkt 
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usandsynligt at eventuelle ynglepar af sortspætte fra F61 vil komme i risiko for kollision med luftledningen. Der opsæt-

tes fuglemarkører på en delstrækning, og ledningerne synliggøres pga. triplex konfiguration. På dette grundlag kan væ-

sentlig negativ påvirkning af sortspætte i driftsfasen afvises. 

12.3.5.2.4 Afværgeforanstaltninger 

Det vurderes umiddelbart, at for både pibesvane og sangsvane vil antallet af kollisioner med luftledningen ligge i nær-

heden af et niveau, hvor det ikke kan afvises, at bestandene i fuglebeskyttelsesområdet kan påvirkes. Da datagrundlaget 

samtidigt er usikkert i forhold til hvor stor bestanden i området er vurderes det med udgangspunkt i forsigtighedsprin-

cippet, at der opsættes fuglemarkører på strækningen mellem mast 146 og 155 en strækning på ca. 2 km, der vil sikre 

markører på den strækning som fuglene oftest passerer inden for ca. 1,5 km af overnatningsstederne. Dette vurderes  

at sikre, at værdien af Kongens Mose ikke forringes som levested for rastende svaner, samt at der ikke vil være en nega-

tiv påvirkning af bestandene af pibesvane og sangsvane. 
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12.3.6 Natura 2000-område nr. 100 Sølsted Mose (H89, F122). 

Natura 2000-området omfatter fuglebeskyttelsesområde F122 Sølsted Mose og habitatområde H89 af samme navn.  

Området ligger ca. 2 km fra højspændingsanlægget og har et areal på 243 hektar. 

12.3.6.1 Habitatområde H89 Sølsted Mose 

Habitatområdet er specielt udpeget for at beskytte mosearealer samt arten dyndsmerling. 

12.3.6.1.1 Udpegningsgrundlag og målsætning  

Habitatområdet er udpeget af hensyn til 7 naturtyper og én art.  

Tabel 12-32 Udpegningsgrundlag for H89 Sølsted Mose (Miljøstyrelsen, 2021). 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 eller art jf. habitatdirektivet.   

 

Habitatområdet bliver ikke krydset af højspændingsanlægget, hvorfor ingen af naturtyperne, der findes på udpegnings-

grundlaget, vil blive påvirket af projektet. Ingen af habitatnaturtyperne vil blive vurderet yderligere.  

Ingen vandløb i habitatområdet vil blive påvirket som følge af projektet, hvorfor fiskene heller ikke vurderes at opleve 

en negativ påvirkning. Disse vil derfor ikke blive behandlet yderligere. 

12.3.6.2 Fuglebeskyttelsesområde F122 Sølsted Mose 

12.3.6.2.1 Udpegningsgrundlag og målsætning 

Fuglebeskyttelsesområde F122 Sølsted Mose er udpeget af hensyn til 5 arter af ynglende fugle (Tabel 12-33). F122 er 

medtaget i konsekvensvurderingen på grund af risikoen for, at lokalt ynglende traner kan kollidere med højspændings-

anlægget. Området er udpeget for 5 arter af ynglefugle. 

 

Tabel 12-33 Udpegningsgrundlag for F122 Sølsted Mose. Det er angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller 

trækfugle (T). Trane er ny på udpegningsgrundlaget, og arten er derfor ikke beskrevet i den nuvæ-

rende Natura 2000-plan. 
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Af ynglefuglene på udpegningsgrundlagene for områderne, vurderes kun trane at være relevant at beskrive i forhold til 

påvirkning som følge af kollisioner.  

Ifølge basisanalysen blev tranen i forbindelse med gennemførelsen af overvågningen i 2019 i dette område registreret 

ynglende med 2 par i Sølsted Mose. 

Den nationale bestand af trane blev i 2011 vurderet til 114 og i fremgang (Pihl og Fredshavn, 2015) . Jf. Bilag 3B træk-

fugle vurderede Dansk Ornitologisk Forening i 2017 den danske bestand til 450-550 ynglepar og at der i 2019 formentlig 

er 600-650 par. Også DCE konkluderer på baggrund af overvågningsdata at bestanden af ynglende traner er steget mar-

kant og har været stigende siden 1980 (DCE, 2020).  

Fuglebeskyttelsesområdets store sammenhængende våde og tørre naturtyper giver gode ynglemuligheder for arten, og 

der vurderes ikke at være væsentlige trusler mod artens fortsatte yngleforekomst i fuglebeskyttelsesområdet. 

For mose- og rørskovsfugle er målet, at tilstanden og det samlede areal af levesteder i tilstandsklasse I-II er stabil eller i 

fremgang. Levestederne i tilstandsklasse III-V skal være i fremgang mod tilstandsklasse I eller II, såfremt de naturgivne 

forhold giver mulighed for det. For ynglefugle uden tilstandsvurderingssystem er målet, at de skal bidrage til at sikre og 

øge bestanden på nationalt niveau. Levestedernes samlede areal og tilstand (vurderet i form af forekomst og udbre-

delse) skal være stabil eller i fremgang. 

 

• Rørdrum: Sidste overvågning: 3 territoriehævdende fugle i 2019. Der er kortlagt et levested for rørdrum, i høj til-

stand. Det vurderes ikke at der er væsentlige trusler mod artens fortsatte yngleforekomst i dette fuglebeskyttelses-

område. 

• Rørhøg: Sidste overvågning: 1 par i 2019. Der er kortlagt et levested for rørhøg, i høj tilstand. Det vurderes ikke at 

der er væsentlige trusler mod artens fortsatte yngleforekomst i dette fuglebeskyttelsesområde. 

• Trane: Sidste overvågning: 2 par i 2019. Det vurderes ikke at der er væsentlige trusler mod artens fortsatte ynglefo-

rekomst i dette fuglebeskyttelsesområde. 

• Blåhals: Sidste overvågning: 12 par i 2019. Det vurderes at der er gode muligheder for, at arten fremover kan ek-

spandere og øge ynglebestanden yderligere. Det vurderes ikke at der er væsentlige trusler mod artens fortsatte 

yngleforekomst i dette fuglebeskyttelsesområde. 

• Rødrygget tornskade: Sidste overvågning: 3 par i 2019. Det vurderes ikke at der er væsentlige trusler mod artens 

fortsatte yngleforekomst i dette fuglebeskyttelsesområde. 

12.3.6.2.2 Virkninger i anlægsfasen 

Rørdrum Der er registreret 3 ynglepar i F122, og levestederne er i høj tilstand. Påvirkninger fra støj i anlægsfasen i yng-

leperioden kan udelukkes, da de nærmeste kortlagte levesteder er >400 meter væk fra projektområdet. Rørdrum foura-

gerer i rørskov, og da anlægsarbejdet ikke udføres i denne type habitat vurderes der ligeledes heller ikke at være en 

fortrængning af rørdrum i yngletiden. Væsentlig negativ påvirkning af rørdrum kan derfor afvises.  

Rørhøg Der er registreret 1 ynglepar i F122, og levestederne er i høj tilstand. Rørhøg er i Danmark en art i fremgang, og 

der kan dermed komme yderligere ynglepar da der er kortlagt 5 levesteder for rørhøg i F122. Påvirkninger fra støj i an-

lægsfasen i yngleperioden kan udelukkes, da de nærmeste kortlagte levesteder er >400 meter væk fra projektområdet. 

Rørhøg har en homerange på i omegnen af 2,7- 63,5 km2 og kan således dække et stort område under fouragering. Det 

vurderes at projektområdet kun udgør en lille del af de ynglende rørhøges homerange, og det vurderes at en midlerti-

dig fortrængning fra dens fourageringsområde ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning, ej heller være til hindring 

til opretholdelse af gunstig tilstand.  
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Trane: I ynglesæsonen holder traner sig typisk til skov og vådområder og har en gennemsnitlig territoriestørrelse på 250 

ha (største territorie på 600 ha) (Månsson, Nilsson, & Hake, 2013). Natura 2000-området er på i alt 243 ha, med 2 yng-

lepar, og der blev ikke vurderet til at være nogen trusler mod artens fortsatte yngleforekomst. Det kan ikke udelukkes at 

ynglende traner kan fouragere i projektområdet i yngletiden, og i dette tilfælde vil tranerne potentielt fortrænges fra 

deres fourageringsområde. Der er på lokalitet 3 i Høgslund mose inden for projektområdet registreret et enkelt par 

trane, som kan stamme fra enten F122 eller F61 (Figur 11.5.9). Det blev i afsnit 11.5 Fugle vurderet at lejlighedsvis støj i 

de 2-4 måneder hvor masten rejses, og den efterfølgende trækning af ledning kan forstyrre fuglelivet i moserne. Der er 

knap 400 meter hen til dette tranepar, og anlægsstøj kan betyde at et eventuelt ynglepar det år vil opgive netop dette 

område.  

I rugetiden vil den ikke-rugende fugl ofte flyve ud på dyrkede marker for at fouragere. Når ungerne er klækket, vandrer 

familien rundt i både åbne og mere træbevoksede områder for at søge føde under ungernes opvækst. Det er oftest in-

denfor 1 km fra redestedet, som også fungerer som familiens overnatningssted.  Når ungerne er flyvefærdige, er det 

mest almindelige, at familien foretager flyveture på op til ”flere km” udenfor moserne for at søge føde på dyrkede mar-

ker (Tofft, 2014).   

Der er store landbrugsområder omkring fuglebeskyttelsesområdet, og det vurderes som usandsynligt at projektområ-

det skulle udgøre et væsentlig bedre egnet område end disse. Da tranen er i stor fremgang i Danmark, vurderes en mid-

lertidig forstyrrelse i tranernes potentielle fourageringsområde i arbejdsområder på 0,003 km2 og tromle- og trækplad-

ser 0,0054 km2 af 2 ynglepar i nærheden af projektet, ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning af arten i Natura 

2000 området i anlægsfasen. En fortrængning af et enkelt potentielt ynglepar nær arbejdsområdet af trane i en enkelt 

ynglesæson, vurderes ligeledes ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning af arten, ej heller være til hindring af ar-

tens fortsatte forekomst i Natura 2000-området. 

Blåhals er i fremgang som ynglefugl herhjemme. Arten er ikke rødlistet, og bestanden i fuglebeskyttelsesområdet udgør 

12 ynglepar. I fuglebeskyttelsesområdet blev det vurderet i basisanalysen at blåhals har store arealer med gode mulig-

heder for at ekspandere den lokale bestand, og der vurderes ikke at være trusler mod dens fortsatte forekomst. Blåhals 

yngler i Danmark oftest i tilknytning til åer, bække og grøfter med tagrør og gerne grænsende op til marker med raps 

eller korn. Der er >400 meter fra projektområdet til F122, og dermed kan potentiel påvirkning fra støj afvises. Potentiel 

fortrængning af den lokale bestand et enkelt år, vurderes ikke at kunne skade bestanden. Det vurderes at væsentlig 

negativ påvirkning kan afvises. 

Rødrygget tornskade blev under ynglefugletællingerne registreret ynglende knap 500 meter fra projektområdet (Bilag 

3C Ynglefugle), hvilket var uden for F122. Dermed kan forstyrrelse fra menneskelig færdsel, anlægsstøj og anden for-

trængning ikke udelukkes. I alt er der registreret 3 ynglepar i F122, men disse yngler i en afstand af min. 1 km fra ar-

bejdsbæltet, og arten er tæt knyttet til sit ynglested i yngletiden (Svendsen, Sell, Bøcher, & Svenning, 2015). Ifølge ba-

sisanalysen er der ikke vurderet at være trusler mod deres fortsatte forekomst i området. Rødrygget tornskade ankom-

mer sent til ynglepladserne, og hvis anlægsarbejdet er påbegyndt i området, vil arten sandsynligvis ikke yngle inden for 

500 meter af arbejdsområdet, og vil kunne finde andre egnede ynglepladser i F122 i større afstand til anlægsarbejdet. 

Det vurderes at med en forstyrrelse i et enkelt år af 1 potentielt ynglepar (0,07%) ud af den danske ynglebestand af rød-

rygget tornskade ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning på bestanden. 

12.3.6.2.3 Virkninger i driftsfasen 

Trane 

Ynglefugle vurderes at være lokalkendte og derfor mindre udsatte for kollisioner end trækfugle jf. afsnit 12.1.2.2.3. Kol-

lisioner vil ikke ske når fuglene opholder sig inde i selve fuglebeskyttelsesområderne (da luftledninger ikke etableres 

inde i områderne), men kan ske når ynglefuglene forlader fuglebeskyttelsesområderne for at fouragere eller raste.  
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For F122 Sølsted Mose ynglede trane første gang i 2007 og i dag vurderes der at være 1-2 ynglepar (Dansk Ornitologisk 

Forening, 2020a). Afstanden mellem dette fuglebeskyttelsesområde og højspændingsanlægget er ca. 2 km, og der vil 

være luftledninger både nord og øst for fuglebeskyttelsesområdet. Tranerne vil kunne flyve ud i alle retninger fra fugle-

beskyttelsesområdet og det vurderes ikke, at de i særlig grad vi bevæge sig mod nord eller øst.  

Afstanden til ynglepladsen er som nævnt afgørende for, hvor stor risikoen er for, at ynglefugle fra fuglebeskyttelsesom-

råderne kolliderer med ledningerne. Når ungerne er klækket, vandrer familien rundt i både åbne og mere træbevok-

sede områder for at søge føde under ungernes opvækst. Oftest blot 1 km fra redestedet.  Når ungerne er flyvefærdige, 

er det mest almindelige, at familien foretager flyveture på op til ”flere km” udenfor moserne for at søge føde på dyr-

kede marker (Tofft, 2014). Selvom dyrkede marker vil kunne findes indenfor ganske få hundrede meter fra fuglebeskyt-

telsesområdet, kan det ikke udelukkes, at fugle fra F122 Sølsted Mose lejlighedsvis kan komme i nærheden af højspæn-

dingsanlægget.  

I dag findes flere luftledningsanlæg nær og et igennem Sølsted Mose. Energinet har ikke kendskab til eller rapporterin-

ger om, at traner kolliderer med disse anlæg. Traner er desuden som tidligere nævnt meget manøvredygtige og i stand 

til at undgå at kollidere med f.eks. vindmøller (Rydell, 2017) (Drachmann, 2020). 

Tilstedeværelsen af et luftledningsanlæg ca. 2 km fra fuglebeskyttelsesområdets ynglepladser vurderes på den bag-

grund ikke at medføre en væsentlig påvirkning af tilstanden af levesteder inde i Natura 2000-området eller have betyd-

ning for den nationale bestand af traner. 

Samlet set vurderes skade på udpegningsarten trane at kunne udelukkes: 

 Anlæggets udformning reducerer generelt risikoen for kollisioner, (se afsnit 12.1.2.2.3).  

 Traner er særdeles manøvredygtige og kolliderer kun yderst sjældent med f.eks. vindmøller. 

 På grund af afstanden og tilstedeværelsen af egnede fourageringsområder tæt på ynglepladserne, vil 
traner kun i sjældne tilfælde nærme sig anlægget, der ligger 6 km fra fuglebeskyttelsesområdet.  
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12.3.7 Natura 2000-område nr. 103 Kogsbøl og Skast Mose (F69). 

Området omfatter alene fuglebeskyttelsesområde F69 Kogsbøl og Skast Mose og udgør i alt 464 hektar. Området ligger 

ca. 6 km fra højspændingsanlægget. Området er medtaget i konsekvensvurderingen på grund af risikoen for, at lokalt 

ynglende traner kolliderer med højspændingsanlægget. 

12.3.7.1 Fuglebeskyttelsesområde F69 Kogsbøl og Skast Mose 

Fuglebeskyttelsesområde F69 Kogsbøl og Skast Mose er udpeget af hensyn til 7 arter af ynglende fugle (Tabel 12-34).   

12.3.7.1.1 Udpegningsgrundlag og målsætning  

 

Tabel 12-34 Udpegningsgrundlag for F69 Kogsbøl og Skast Mose. Det er angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) 

eller trækfugle (T). Området er nyudpeget og der findes derfor ikke en Natura 2000-plan. 

 

 

For hedefugle og mose- og rørskovsfugle er målet, at tilstanden og det samlede areal af levesteder i tilstandsklasse I-II 

er stabil eller i fremgang. Levestederne i tilstandsklasse IIIV skal være i fremgang mod tilstandsklasse I eller II, såfremt 

de naturgivne forhold giver mulighed for det. For ynglefugle uden tilstandsvurderingssystem er målet, at de skal bidrage 

til at sikre og øge bestanden på nationalt niveau. Levestedernes samlede areal og tilstand (vurderet i form af forekomst 

og udbredelse) skal være stabil eller i fremgang. 

• Rørhøg: Sidste overvågning: 0 par i 2019, 1 par i 2017. Der er kortlagt et levested for rørhøg i moderat tilstand. Der 
vurderes ikke at være væsentlige trusler mod artens fortsatte forekomst. 

• Trane: Sidste overvågning: 2 par i 2019, 0 par i 2014. Der er gode ynglemuligheder for arten i området, og der vur-
deres ikke at være væsentlige trusler mod artens fortsatte forekomst.  

• Tinksmed: Sidste overvågning: 0 par i 2019, 2017, 2015 og 2011. Der er kortlagt et levested i ringe tilstand i områ-
det. Der er begrænsede ynglemuligheder og det vurderes at arten sandsynligvis aldrig vil blive en fast ynglefugl i 
området.  

• Blåhals: Sidste overvågning: 1 par i 2019. Det vurderes at der er store arealer med velegnede levesteder og dermed 
gode muligheder for, at arten fremover kan ekspandere og øge ynglebestanden yderligere. Der vurderes ikke lokalt 
at være væsentlige trusler for artens fortsatte forekomst.  

• Hedehøg samt sortterne og mosehornugle er ikke til stede i F69 og er dermed ikke behandlet i basisanalysen.  
 
Sortterne og mosehornugle er hverken registreret som ynglefugle i basisanalysen, og der er ingen fund af arterne i DOF-

basen (DOFbasen, 2022; Miljøstyrelsen, 2021). Sortterne er vurderet i F61 i Natura 2000 område nr. 99 Kongens Mose, 

samt i F60 i Natura 2000 område nr. 89 Vadehavet, begge områder er beliggende tættere på end F69 og det vurderes 

derfor af vurderingerne i de nævnte afsnit er dækkende. Mosehornugle er vurderet i foregående afsnit i F122 i Natura 

2000-område nr. 100 og i F61 i Natura 2000 område nr. 99, begge områder er beliggende tættere på ledningsanlægget 

end F69 og det vurderes derfor af vurderingerne i de nævnte afsnit er dækkende, dvs. at anlægsarbejder skal undgås i 

fuglenes yngletid.   
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12.3.7.1.2 Virkninger i anlægsfasen 

Rørhøg er ikke registreret i F69 i siden 2017, men levestedet er i moderat tilstand Rørhøg er i fremgang i Danmark. Der 

kan potentielt fouragere rørhøg nær projektområdet. Det kan ikke udelukkes at rørhøg har etableret sig som ynglefugl i 

F69 siden da. Rørhøg har en homerange på i omegnen af 2,7- 63,5 km2 og kan således dække et stort område under 

fouragering. Det vurderes at projektområdet kun udgør en lille del af eventuelle ynglende rørhøges homerange, og det 

vurderes at en midlertidig fortrængning fra fourageringsområdet i yngletiden ikke vil udgøre en væsentlig negativ på-

virkning, ej heller være til hindring til opretholdelse af gunstig tilstand.  

Hedehøg er ikke registreret ved den seneste overvågning, og bestandens udvikling i F69 kendes ikke (Miljøstyrelsen, 

2021). Hedehøg ynglede i 2021 på flere lokaliteter i Tønder kommune. Det vurderes at midlertidig forstyrrelse fra an-

lægsstøj, menneskelig færdsel mv. ikke vil påvirke bestanden negativt. Der vurderes ikke at være væsentlige negative 

påvirkninger af hedehøg i yngletiden, og projektet vil i anlægsfasen ikke være til hindring for opnåelse af gunstig beva-

ringsstatus. 

Blåhals er i fremgang som ynglefugl herhjemme. Arten er ikke rødlistet, og bestanden i F69 udgør 1 ynglepar. I fuglebe-

skyttelsesområdet blev det vurderet i basisanalysen at blåhals har store arealer med gode muligheder for at ekspandere 

den lokale bestand, og der vurderes ikke at være trusler mod dens fortsatte forekomst. En midlertidig forstyrrelse af 

den lokale bestand et enkelt år, vurderes ikke at kunne skade bestanden. Væsentlig negativ påvirkning i anlægsfasen 

kan afvises. 

Ifølge basisanalysen er tinksmed ikke blevet registreret ynglende i F69 i en lang årrække, og levestederne er i så ringe 

forfatning at der i basisanalysen vurderes at arten ikke vil kunne yngle der. Ifølge DOFbasen er en enkelt fugl blevet regi-

streret på lokaliteten i april i 2022, og det kan dermed ikke udelukkes at tinksmed ikke yngler i F69. Tinksmed er i Dan-

mark tæt knyttet til næringsfattige hedemoser med småsøer og kær på store heder.  Det vurderes at væsentlig negativ 

påvirkning af tinksmed i anlægsfasen kan afvises, da anlægsarbejdet udføres >400 m fra F69, hvor påvirkning af støj kan 

udelukkes. 

12.3.7.1.3 Virkninger i driftsfasen 

Afstanden til ynglepladsen er som nævnt afgørende for, hvor risikoen er for, at ynglefugle fra fuglebeskyttelsesområ-

derne kolliderer med ledningerne.  For F69 Kogsbøl og Skast Mose vurderes afstanden (6 km) mellem højspændingsan-

lægget og fuglebeskyttelsesområdet på mindst 6 km at betyde, at risikoen for, at traner fra dette område kolliderer 

med luftledninger i forbindelse med f.eks. fødesøgning, er lille.  

Traner er desuden som tidligere nævnt manøvredygtige og undgår i udpræget grad at kollidere med f.eks. vindmøller 

(Rydell, 2017) (Drachmann, 2020). 

Det vurderes derfor, at anlægget ikke vil kunne påvirke bevaringsstatus for fuglebeskyttelsesområdets ynglende traner. 

Det er usandsynligt at rørhøg fra F69 vil fouragere i områder 6 km fra ynglestedet. Ligesom de øvrige kærhøge fourage-
rer rørhøg typisk lavt over terrænet og vil kun sjældent kommer op i en højde, hvor den vil være i risiko for at kollidere 
med højspændingsanlægget. Sammenholdt med, at rørhøg er en adræt og manøvredygtig art, vurderes det, at der ikke 
vil være nogen negativ påvirkning på rørhøg i højspændingsanlæggets driftsfase. 
 
Hedehøg fouragerer, som de andre kærhøge, lavt over jorden. Samtidig er hedehøg en meget adræt og manøvredygtig 

fugl. Den nederste højspændingsledning sidder typisk i en højde af 23-25 m og kan nå ned til 16 m over terræn midt 

mellem masterne. På den baggrund vurderes det, at en negativ påvirkning på hedehøg i Natura 2000-området kan ude-

lukkes.  
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12.3.8 Natura 2000-område nr. 253 Stensbæk Plantage og Heder 

Natura 2000-området ligger ca. 7 km fra anlægget. Området består af habitatområde H62 og fuglebeskyttelsesområde 

F121 og udgør i alt 767 hektar. 

12.3.8.1 Habitatområde H262 Stensbæk Plantage og Heder 

Området er udpeget for 8 forskellige naturtyper.  

12.3.8.1.1 Udpegningsgrundlag og målsætning 

Habitatområdet er udpeget af hensyn til 8 naturtyper.  

Tabel 12-35 Udpegningsgrundlag for H262 Stensbæk Plantage og heder (Miljøstyrelsen, 2021). 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 eller art jf. habitatdirektivet.   

 

Habitatområdet bliver ikke krydset af højspændingsanlægget, hvorfor ingen af naturtyperne, der findes på udpegnings-

grundlaget, vil blive påvirket af projektet. Ingen af habitatnaturtyperne vil blive vurderet yderligere. 

12.3.8.2 Fuglebeskyttelsesområde F121 Stensbæk Plantage og Heder 

12.3.8.2.1 Udpegningsgrundlag og målsætning 

Området er udpeget af hensyn til 4 arter af ynglende fugle (se Tabel 12-36) og er medtaget i konsekvensvurderingen på 

grund af risikoen for, at lokalt ynglende traner kolliderer med anlægget. 

 

Tabel 12-36 Udpegningsgrundlag for F121 Stensbæk Plantage. Det er angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) 

eller trækfugle (T). Området er nyudpeget og der findes derfor ikke en Natura 2000-plan. 

 

 

Der er ikke en Natura 2000-plan for de konkrete områder som omfatter tranen, da Natura 2000-området først er udpe-

get pr. 1. november 2018 i forbindelse med opdateringen af Miljø- og fødevareministeriets reviderede habitatbekendt-

gørelse. Det antages at målsætningerne vil være sammenlignelige med øvrige områder hvor trane er på udpegnings-

grundlaget og således være: 
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Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig bestand på nationalt og/eller 

internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for trane som ynglefugl sikres eller øges, så der 

er tilstrækkeligt med egnede ynglesteder for arten i området. 

Af ynglefuglene på udpegningsgrundlagene for området vurderes kun trane og stor hornugle at være relevant at be-

skrive i forhold til påvirkning som følge af kollisioner. 

Ifølge basisanalysen blev der i forbindelse med gennemførelsen af overvågningen i 2019 registreret et par ynglende 

traner i fuglebeskyttelsesområdet. 

Den nationale bestand af trane blev i 2011 vurderet til 114 og i fremgang (Pihl og Fredshavn, 2015) . Jf. Bilag 3B træk-

fugle vurderede Dansk Ornitologisk Forening i 2017 den danske bestand til 450-550 ynglepar og at der i 2019 formentlig 

er 600-650 par. Også DCE konkluderer på baggrund af overvågningsdata at bestanden af ynglende traner er steget mar-

kant og har været stigende siden 1980 (DCE, 2020).  

Fuglebeskyttelsesområdets store sammenhængende våde og tørre naturtyper giver udmærkede ynglemuligheder for 

arten, og der vurderes ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte yngleforekomst i fuglebeskyttelsesområdet 

For ynglefugle uden tilstandsvurderingssystem er målet, at de skal bidrage til at sikre og øge bestanden på nationalt 

niveau. Levestedernes samlede areal og tilstand (vurderet i form af forekomst og udbredelse) skal være stabil eller i 

fremgang 

 

• Trane: Sidste overvågning: 1 par i 2019. Det vurderes ikke at der er væsentlige trusler mod artens fortsatte ynglefo-

rekomst. 

• Stor hornugle: Sidste overvågning: 1 par i 2019. Det vurderes ikke at der er væsentlige trusler mod artens fortsatte 

yngleforekomst. 

• Natravn: Sidste overvågning: 3 par i 2019. Det vurderes ikke at der er væsentlige trusler mod artens fortsatte yngle-

forekomst. 

• Rødrygget tornskade: Sidste overvågning: 2 par i 2019. Det vurderes at der er store sammenhængende områder 

som udgør artens foretrukne ynglehabitater, og at der ikke er væsentlige trusler mod artens fortsatte ynglefore-

komst. 

12.3.8.2.2 Virkninger i anlægsfasen 

Trane ynglede med 1 par i F121 i 2019. I ynglesæsonen holder traner sig typisk til skov og vådområder og har en gen-

nemsnitlig territoriestørrelse på 250 ha (største territorie på 600 ha) (Månsson, Nilsson, & Hake, 2013). Natura 2000-

området er på i alt 767 ha, og der blev ikke vurderet til at være nogen trusler mod artens fortsatte yngleforekomst. I 

rugetiden vil den ikke-rugende fugl ofte flyve ud på dyrkede marker for at fouragere. Når ungerne er klækket, vandrer 

familien rundt i både åbne og mere træbevoksede områder for at søge føde under ungernes opvækst. Det er oftest in-

denfor 1 km fra redestedet, som også fungerer som familiens overnatningssted.  Når ungerne er flyvefærdige, er det 

mest almindelige, at familien foretager flyveture på op til ”flere km” udenfor moserne for at søge føde på dyrkede mar-

ker (Tofft, 2014).  

Da tranen i yngletiden vil fouragere tættere på redestedet, vurderes en midlertidig potentiel forstyrrelse og fortræng-

ning i et område beliggende >6 km fra fuglebeskyttelsesområdet ikke at udgøre en påvirkning af tranen i anlægsfasen. 

På baggrund af ovenstående, vurderes det, at en negativ påvirkning på trane i Natura 2000-området kan udelukkes. 

Stor hornugle yngler i fuglebeskyttelsesområdet med 1 par i 2019 i en afstand af minimum 6 km fra arbejdsområdet. Et 

tysk radiopejlingsstudie fandt at stor hornugle havde en gennemsnitlig homerange (territorie og fourageringsområde) 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  428/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

på 13,9 km2 og den varierede mellem 5,25-20,8 km2 (Grünkorn & Welcker, 2019). Derfor vurderes det som usandsynligt 

at stor hornugle potentielt kunne fouragere inden for projektområdet både i- og uden for yngletiden, da arten er stand-

fugl og dermed opholder sig i territoriet året rundt. Ifølge DOFbasen er der ingen observationer af stor hornugle i Var-

ming Plantage, som er tættere på projektområdet end F121, også selvom området potentielt er et egnet levested 

(DOFbasen, 2022). Der blev i Basisanalysen vurderet ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte yngleforekomst 

i fuglebeskyttelsesområdet. Der findes egnede fourageringsområder inden for F121 og i kortere afstand end projektom-

rådet, og det vurderes som usandsynligt at stor hornugle skulle opsøge projektområdet i yngleperioden i højere grad 

end fuglebeskyttelsesområdet. Arten er truet i Danmark, men bestanden er stigende. Samlet set vurderes det at væ-

sentlig negativ påvirkning af stor hornugle i anlægsfasen kan afvises.  

Natravn yngler i Danmark helt overvejende på heder med spredt bevoksning af fyrretræer og i åbne fyrre- og nåleskove 

på sandet jordbund. I forbindelse med gennemførelsen af overvågningen i 2018 blev der i dette fuglebeskyttelsesom-

råde registreret 3 par. Alle par blev fundet i sandede områder, hvor der er flere partier med små fyrretræer samt større 

åbne områder, som arten gerne fouragerer over. arten er tæt knyttet til sit ynglested i yngletiden (Sharps, Henderson, 

Conway, Armour-Chelu, & Dolman, 2015). Det vurderes derfor som mindre sandsynligt at natravn fra F121 skulle op-

søge projektområdet i yngletiden. Det vurderes at væsentlig negativ påvirkning af natravn kan afvises. 

Rødrygget tornskade: I alt er der registreret 2 ynglepar i F121. Ifølge basisanalysen er der ikke vurderet at være trusler 

mod deres fortsatte forekomst i området. Arten er tæt knyttet til sit ynglested i yngletiden (Svendsen, Sell, Bøcher, & 

Svenning, 2015). Det vurderes at en midlertidig fortrængning i et enkelt år af rødrygget tornskade ikke vil udgøre en 

væsentlig negativ påvirkning på bestanden. 

12.3.8.2.3 Virkninger i driftsfasen 

Trane 

Ynglefugle vurderes at være lokalkendte og derfor mindre udsatte for kollisioner end trækfugle jf. afsnit 12.1.2.2.3. Kol-

lisioner vil ikke ske når fuglene opholder sig inde i selve fuglebeskyttelsesområderne (da luftledninger ikke etableres 

inde i områderne), men kan ske når ynglefuglene forlader fuglebeskyttelsesområderne for at fouragere eller raste.  

Afstanden til ynglepladsen er som tidligere nævnt afgørende for, hvor stor risikoen er for, at ynglefugle fra fuglebeskyt-

telsesområderne kolliderer med ledningerne. For F121 Stensbæk Plantage vurderes afstanden mellem højspændingsan-

lægget og fuglebeskyttelsesområdet på mindst 6 km at betyde, at risikoen for, at traner fra disse områder kolliderer 

med luftledninger i forbindelse med f.eks. fødesøgning, er lille.  

Tilstedeværelsen af et luftledningsanlæg 6 km fra fuglebeskyttelsesområdet vil ikke kunne medføre skade på leveste-

derne inde i Natura 2000-området eller have betydning for den lokale eller nationale bestand af traner. Traner er desu-

den som tidligere nævnt meget manøvredygtige og i stand til at undgå at kollidere med f.eks. vindmøller (Rydell, 2017) 

(Drachmann, 2020). 

Det vurderes derfor, at anlægget ikke vil kunne påvirke bevaringsstatus for fuglebeskyttelsesområdets ynglende traner. 

Tilstedeværelse af et underboret kabelanlæg vil ikke have nogen påvirkning på arter og naturtyper på udpegningsgrund-

laget i driftsfasen. Dette skyldes, at kabelanlægget ligger i jorden, ikke udleder stoffer til omgivelserne, ikke kan med-

føre en drænende effekt da det ligger i et foringsrør omgivet af bentonit og ikke skaber en barriere for dyr på udpeg-

ningsgrundlaget. 

Desuden har traner har vist sig at være særdeles manøvredygtige og i stand til at undgå at kollidere med f.eks. vindmøl-

ler (Rydell, 2017) (Drachmann, 2020). 

Samlet set vurderes skade på udpegningsarten trane at kunne udelukkes: 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  429/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

 Anlæggets udformning reducerer generelt risikoen for kollisioner, (se afsnit 12.1.2.2.3).  

 Traner er særdeles manøvredygtige og kolliderer kun yderst sjældent med f.eks. vindmøller. 

 På grund af afstanden og tilstedeværelsen af egnede fourageringsområder tæt på ynglepladserne, vil 
traner kun i sjældne tilfælde nærme sig anlægget, der ligger 6 km fra fuglebeskyttelsesområdet. 

 

Stor hornugle  

Det er usandsynligt at ynglende individer fra F121 vil fouragere nær luftledningen. Ifølge DOFbasen er observationer af 

stor hornugle i og nær F121 gjort inden for fuglebeskyttelsesområdet eller i umiddelbar nærhed 2-3 km af Stensbæk 

plantage (DOFbasen, 2022). Stor hornugle er nataktiv og kan dermed være svær at registrere. Ungfuglene vil efter de 

har forladt forældrefuglene, søge mod nye områder inden de etablerer sig i et territorie. Det kan ikke på forhånd ude-

lukkes at unge individer af stor hornugle vil krydse luftledningen, da der er plantage skov vest for luftledningen. Den 

eksisterende 150 kV luftledning nedtages og erstattes af den nye 400 kV ledning, der vil fremstå mere synlig i landska-

bet grundet triplex konfigurationen, hvilket vil reducere den eksisterende kollisionsrisiko. Stor hornugle er kritisk truet, 

men bestanden er stigende og har nået 70 par (2019), og globalt set er arten i tilbagegang. Det vurderes at væsentlig 

negativ påvirkning af ynglepar fra F121 kan udelukkes. Væsentlig negativ påvirkning på individ niveau af ungfugle kan 

ikke udelukkes, og der vurderes behov for afværgeforanstaltninger. 

Anlægget krydser ikke fuglebeskyttelsesområdet, og fuglene er tæt knyttet deres levested i yngletiden og vurderes ikke 

at være i risiko for kollision. Der vurderes ikke at være væsentlige negative påvirkninger af rødrygget tornskade og nat-

ravn i driftsfasen, og væsentlige negative påvirkninger kan udelukkes.  

12.3.8.2.4 Afværgeforanstaltninger 

Ved opsætning af fuglemarkører på luftledningen fra syd for Ribe Holm ved mast nr. 52 og 4 km syd vil risikoen for kolli-

sion reduceres. 

12.4 Afværgeforanstaltninger 

Udover de tiltag, der allerede er en del af projektet, herunder afmærkninger af højspændingsledningen på den sydligste 

strækning ved grænsen med fuglemarkører, vil der blive anvendt følgende afværgeforanstaltninger. 

H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å (del af Natura 2000-område N89 Vadehavet): 

Langs den østlige side af arbejdspladsen syd for underboringen af Ribe Å, etableres der en jordvold eller en anden for-

anstaltning med tilsvarende barriereeffekt, fordi terrænet skråner ned mod habitatområdet, som ligger tæt på arbejds-

pladsen. Det endelige valg af afværgeforanstaltning besluttes i samråd med den valgte entreprenør og Esbjerg Kom-

mune. 

F61 Kongens Mose og Draved Skov (del af Natura 2000-område nr. 99 Kongens Mose og Draved Skov): 

På grund af nærheden til området (500 m), der udpeget af hensyn til både sangsvane, pibesvane, trane og fem arter af 

rovfugle, skal der opsættes fuglemarkører på strækningen mellem mast 142 og 155 for at sikre, at der ikke sker skade 

for de nationale bestande af pibesvane eller sangsvane, eller at værdien af Kongens Mose forringes som levested for 

ynglende og rastende fugle.  

F51 Ribe Holme og engene ved Kongeåens udløb 

Fuglemarkeringer opsættes på følgende strækning: Mast nr. 39-51 og mast nr. 52-64, som er Nord for Ribe og Syd for 

Ribe. Dette af hensyn til hvid stork i F51, som kan krydse luftledningen under fouragering på strækninger, hvor der ikke 
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er kabellagt. Desuden reduceres kollisionsrisikoen for stor hornugle, som er på udpegningsgrundlaget i F121 øst for lin-

jeføringen. 

F66 Lindet Skov, Hønning Mose og Lovdrup Skov 

Mast ca. nr. 83-120: Hensyn til stor hornugle i F66 – mulig passage mellem plantager øst og vest for tracéet. 

Tabel 12-37: Hensyn til ynglefugle og deres redetræer i forbindelse med anlægsarbejde.  

Art Lovgivning eller andre kilder Periode Afværgetiltag 

Hedehøg Fuglebeskyttelsesdirektivet. Krite-

rier for gunstig bevaringsstatus 

(Søgaard et al. 2005). 

Reden og et område i 

en radius af 200 m skal 

være uforstyrret i peri-

oden 1. april-15. au-

gust. 

Inden igangsættelse af an-

lægsarbejdet i perioden 1. 

april-15. august, undersøges 

det, om der er ynglende he-

dehøg i de berørte områder 

det år, hvor projektet gen-

nemføres, f.eks. ved at kon-

takte DOFs ”Projekt Hede-

høg”. I tilfælde af, DOF kender 

til konkrete aktive reder inden 

for 200 meter af arbejdsbæl-

tet, vil anlægsarbejdet inden 

for de 200 meter af eventuelt 

aktive reder, sættes på pause 

indtil ynglesæsonen er slut d. 

15. august det pågældende 

år. 

Skovfugle generelt DOF’s anbefaling Skovfældning sker 

uden for perioden 1. 

marts - 31. august. 

Eventuel skov/træfældning 

finder sted i perioden 1. sep-

tember-1. marts. Dog ikke 

ørne, sort stork og rød glentes 

redetræer, da disse arters re-

detræer er totalfredet hele 

året. 

Rød glente Artsfredningsbekendtgørelsens §6 

stk. 3 må rød glentes redetræ ikke 

fældes.  

Reden og området i en 

radius af 200 m skal 

være uforstyrret i peri-

oden 1. marts -1. au-

gust. 

Ved fund af rovfuglereder i ar-

bejdsområdet langs tracéet 

skal det udelukkes, at der ikke 

er tale om en rød glente rede. 

Ørne (fx havørn) Artsfredningsbekendtgørelsen 

Stk. 3. Ørnes, sort storks og rød 

glentes redetræer må ikke fældes. 

Hele året Ved fund af rovfuglereder i ar-

bejdsområdet langs tracéet 

skal det udelukkes, at der ikke 

er tale om en ørnerede (eller 

rød glente). 
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Andre rovfugle 

(undtagen ørne og 

rød glente) og ugler 

(fx stor hornugle, 

skovhornugle) 

Artsfredningsbekendtgørelsen  

Stk. 2., jf. dog stk. 3 

Rovfugles og uglers re-

detræer må ikke fæl-

des i perioden 1. fe-

bruar-31. august 

Hvis et træ med en rovfugle 

rede ikke kan undgås i forbin-

delse med anlægsarbejde, kan 

eventuel fældning kun ske ef-

ter det med sikkerhed kan 

udelukkes, om der er tale om 

en ørnerede eller rød glente 

rede.  

Hvis dette ikke er tilfældet, 

må træet i så fald kun fældes i 

perioden 1. september-31. ja-

nuar, der kan dog forekomme 

andre restriktioner såsom 

gamle træer med spættehul-

ler, flagermus. 

Rørdrum Kriterier for gunstig bevaringssta-

tus (Søgaard et al. 2005).  

Uforstyrrede yngleom-

råder i perioden 1. fe-

bruar-1. august. 

Der må ikke ske færdsel i rør-

skov, dette gælder hele året. 

Rørhøg Kriterier for gunstig bevaringssta-

tus (Søgaard et al. 2005). 

Yngleområdet skal 

være uforstyrret ved 

og i umiddelbar nær-

hed af reden (300 m) i 

perioden 1. april-1. au-

gust. 

Der må ikke arbejdes inden 

for 300 meter af et kortlagt le-

vested for rørhøg i perioden 

1. april-1. august. Det eneste 

fuglebeskyttelsesområde, der 

krydses af projektet, er F51 

Ribe Holme. Det nærmeste 

kortlagte levested for rørhøg 

er >300 m fra underborin-

gerne. Kortlagte levesteder 

fremgår af Miljøstyrelsens Ba-

sisanalyser. 

 

12.5 Kumulative effekter 

I henhold til vejledningen til habitatbekendtgørelsen (Miljøstyrelsen, 2020a), skal en Natura 2000-konsekvensvurdering 

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.   

Sådanne mulige kumulative effekter kan fx være eksisterende belastninger og belastninger fra allerede vedtagne planer 

som endnu ikke er realiserede, samt planer og projekter som foreligger i forslag. Ved planer og projekter, der foreligger 

i forslag, forstås fx forslag til planer og projekter en myndighed har sendt i høring.   

De mulige påvirkninger i dette projekt, som er relevante i forhold til kumulative effekter, er begrænset til: 

• Fugles kollisioner med højspændingsanlægget 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  432/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

• Forstyrrelser under anlægsarbejdet, der potentielt kan påvirke ynglefugle, trækfugle og odder. Forstyrrelser er 
kun relevante i Natura 2000-områder, som passeres eller ligger meget tæt på højspændingsanlægget. 
Områder i større afstand end 1 km vil ikke blive taget i betragtning, da hverken støj eller visuelle forstyrrelser 
vil kunne tænkes at forstyrre over denne afstand. 

• Fortrængning som følge af, at f.eks. nogle fuglearter, der lever i det åbne land, til en vis grad undgår at yngle 
under træer, master eller lignende eller har en tendens til at undgå at fouragere i nærheden af selve 
højspændingsanlægget. Fortrængning er kun relevant under driftsfasen. Fortrængning er kun relevant, i 
Natura 2000-områder, som passeres eller ligger tæt på højspændingsanlægget. Generelt vil arter/naturtyper 
kun fortrænges, hvis 400 kV anlægget passerer Natura 2000-området. En undtagelse kan være fugle på 
udpegningsgrundlaget, der fouragerer uden for Natura 2000-området i områder, hvor de potentielt kunne 
fortrænges af 400 kV anlægget.     

På baggrund af gennemgangen af de enkelte Natura 2000-områder, habitatområder og fuglebeskyttelsesområder for-

ventes der generelt ikke at være potentielle påvirkninger af fisk, invertebrater, andre pattedyr end odder eller naturty-

per, hverken under anlæg eller drift. Derfor vurderes kumulative effekter ikke i forhold til disse artsgrupper.  

Den følgende gennemgang rummer en beskrivelse af planer og projekter, der potentielt bidrager til den samlede kumu-

lative påvirkning. Desuden foretages der en vurdering af kumulative påvirkninger for de enkelte habitat- og fuglebeskyt-

telsesområder samt en vurdering af den samlede kumulative påvirkning som følge af forstyrrelser, fortrængning og kol-

lisioner med ledningerne for relevante udpegningsarter i de store kystnære fuglebeskyttelsesområder vest for højspæn-

dingsanlægget. Planer og projekter, som potentielt kan virke i kumulation, og som Energinet har kendskab, til er nævnt 

nedenfor.  

12.5.1 Endrup-Idomlund. Forstærkning af elnettet.  

Indebærer etablering af en 400 kV højspændingsforbindelse fra Endrup til Idomlund, som på størstedelen af stræknin-

gen etableres som en luftledning (se Figur 12-30). Projektet er også beskrevet i det samlende afsnit om kumulation se 

evt. afsnit 19.6.  

12.5.2 Klixbull-Grænsen.  

Indebærer etablering af en ny 380 kV højspændingsforbindelse fra den dansk-tyske grænsen ved Sæd til Klixbull i Nord-

tyskland. Det tyske projekt møder det danske projekt Endrup-Grænsen i et aftalt grænsekrydsningspunkt. Energinet og 

TenneT har aftalt at udveksle data om især fugle. Miljøvurderingen af det tyske projekt er i offentlig høring i perioden 9. 

februar 2021 til 8. april 2021 (Schleswig Holstein Landesregieriung (BOB SH), 2021).  Projektet er også beskrevet i det 

samlende afsnit om kumulation se evt. afsnit 19.7. 
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Figur 12-27 Den tyske planlægningskorridor for 380 kV luftledning fra grænsen til Klixbull 
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12.5.3 Vindmøller i Tjæreborg Enge 

Et projekt med opstilling af 4 nye møller på ca. 180 meters totalhøjde og samtidig nedtagning af mindst 7 ud af de 8 

eksisterende vindmøller på ca. 100 meters totalhøjde i samme område (se Figur 12-28). Vattenfall er bygherre og Es-

bjerg Kommune har gennemført en høring af den udarbejdede miljøkonsekvensrapport i perioden 2. november 2020 til 

13. januar 2021 (Esbjerg Kommune, 2020b).  

Trækfuglene kortnæbbet gås, grågås, bramgås, lysbuget knortegås og mørkbuget knortegås kan potentielt være i risiko 

for at kollidere med møllerne under deres lokale trækbevægelser mellem Natura 2000-områderne og fourageringsom-

råder inde i landet (Vattenfall Vindkraft A/S, 2020),. Gæs er dog meget manøvredygtige og kolliderer kun sjældent med 

f.eks. vindmøller. Derudover er der kun få registreringer af større flokke gæs i eller omkring mølleområdet, da arterne 

primært opholder sig langs kysten og området ved Sneum Digesø.  

Det vurderes, at den projektrelaterede ændring i kollisionsrisiko og barriereeffekt i forhold til den nuværende situation 

ikke har en væsentlig påvirkning af gæs på udpegningsgrundlaget for F51 og F57. De nye og større vindmøller ved Tjæ-

reborg Enge anlægges langs kystlinjen, men forventes ikke at udgøre en barriere for trækkende og rastende fugle i om-

rådet. Langt de fleste fuglebevægelser foregår desuden langs kysten og meget sjældent ind i landet hen over mølleom-

rådet Der er således ingen betydende træk mellem overnatningspladser i vadehavet og landbrugsområderne i baglan-

det, hvilket ses andre steder på kysten. De nye vindmøller forventes derfor ikke at komme til at udgøre en betydelig 

barriere for vigtige trækfuglebevægelser i området. 

 

 

Figur 12-28 Placering af de 4 nye møller i Tjæreborg Enge mod vest. Placering af de 8 eksisterende møller, hvoraf 

mindst 7 nedtages, kan svagt erkendes på grundkortet. 
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12.5.4 Vindmøller ved Ellhöft 

Et tysk projekt med opstilling af nye vindmøller som erstatning for nogle udtjente i området op mod den danske 

grænse, se Figur 12-29 (Schleswig-Holstein. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 2020). I for-

bindelse med godkendelse af vindmøllerne i Tyskland er der lavet en væsentlighedsvurdering (FFH-

Verträglichkeitspüfung) for det danske fuglebeskyttelsesområder F63 Sønder Ådal, som har udelukket en væsentlig ne-

gativ påvirkning både for projektet i sig selv og i sammenhæng med øvrige projekter. Herudover er påvirkning af ra-

stende fugle beskrevet, herunder pibesvane og sangsvane samt grågås, blisgås, bramgås og sædgås. Det er i tilladelsen 

vurderet, at området hvor vindmøllerne etableres, kun har en ringe betydning for arterne.  

 

 

Figur 12-29 Vindmøller ved Ellhöft i området syd for Sæd ved den dansk/tyske grænse. Eksisterende vindmøller 

ses med sort og blå, nye vindmøller med rød og vindmøller som fjernes med gul. 

12.5.5 Vindmølleprojekter i Vesterhavet.   

Vesterhav Syd, Thor og Vesterhav Nord er tre vindmølleparker, som forventes etableret ud for den jyske Vestkyst. Ener-

gistyrelsen har meddelt etableringstilladelse til Vesterhav Nord og Vesterhav Syd (Energistyrelsen, 2020a), mens en 

strategisk miljøvurdering for Thor havmøllepark er i offentlig høring i perioden 1. februar 2021 til 29. marts 2021 

(Energistyrelsen, 2021).  F57 Vadehavet er det eneste af de her beskrevne fuglebeskyttelsesområde, som er beskrevet i 

Vesterhav Syd, som er det vindmølleprojekt der ligger nærmest (se Figur 12-30).  

I Miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd (Energinet.dk, 2015) er det vurderet, at en påvirkning af F57 kan udeluk-

kes på grund af afstand på mere end 50 km, herunder med inddragelse af kumulative effekter fra havmølleparken 

Horns Rev 3.  



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  436/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

 

Figur 12-30 Placering af vindmølleparkerne Horns Rev 3, Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Thor i forhold til fugle-

beskyttelsesområder. På kortet er også vist luftledningsprojektet fra Endrup-Idomlund. Projektet En-

drup-Grænsen fremgår ikke, men dette starter ved Endrup og fortsætter 75 km mod syd til den tyske 

grænse. 

12.5.6 Ribe-Bredebro.  

Nedtagning af en eksisterende 150 kV luftledning, som skal erstattes af et kabelanlæg. Energinet har indsendt en VVM-

ansøgning for dette projekt og således påbegyndt myndighedsprocessen. Luftledningen, som skal nedtages, står i det 

samme område hvor den nye 400 kV forbindelse Endrup-Grænsen skal etableres. Nedtagningen af 150 kV ledningen vil 

mindske den samlede kumulative effekt for fugle som følge af kollisioner. 

Projektet er også beskrevet i det samlende afsnit om kumulation se evt. afsnit 19.6. 
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Figur 12-31 Den eksisterende 150 kV luftledning fra Ribe-Bredebro som skal nedtages samt linjeføring for nyt ka-

belanlæg. Forventet linjeføring for den nye 400 kV Endrup-Grænsen er også vist. 

12.5.7 Øvrige kabelprojekter i Vestjylland og Sydvestjylland. 

Nedtagning af eksisterende 150 kV luftledninger og evt. erstatning med nye kabelanlæg er en del af den politiske ud-

melding i december 2018 (Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, 2018). Energi- Forsynings. og Klimamisteren anmo-

dede den 10. januar 2020 Energinet om at igangsætte arbejdet med kabellægning i Vestjylland. Ribe-Andst er i officiel 

myndighedsproces, mens Ribe-Lykkegård forventes at komme det i april 2021, Ribe-Holsted i sommeren 2021.Nedtag-

ning af eksisterende luftledningsanlæg vil mindske den kumulative påvirkning af fugle som følge af risikoen for kollisio-

ner.  Tre af projekter har alle udgangspunkt i Ribe og går mod nord til henholdsvis Lykkegård ved Esbjerg, Holsted og 

Andst øst for Vejen, se Figur 12-32. Ribe-Lykkegård indebærer nedtagning af en 150 kV-luftledning, som erstattes med 

kabelanlæg, mens de andre to projekter kun drejer sig om etablering af kabelanlæg. Ribe-Lykkegård passerer H80 ved 

Kongeåen ca. 3 km vest for 400 kV anlægget og krydser H78 ved Sneum Å ca. 6 km vest for 400 kV anlægget. Ribe-Hol-

sted passerer H80 ved Kongeåen ca. 3,5 km øst for 400 kV anlægget og H79 ved Holsted Å ca. 10 km øst for 400 kV an-

lægget og Ribe-Andst passerer H80 ved Kongeåen ca. 25 km øst for 400 kV anlægget. F51 passeres af Ribe-Lykkegård 

ved Sneum Å ca. 6 km vest for 400 kV anlægget. 
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Energinet er selv bygherre for de nævnte projekter og alle de nye kabelanlæg vil passere Natura 2000-områderne som 

underboringer, der starter og slutter uden for Natura 2000-områderne. Nedtagningen af 150 kV ledningen fra Ribe til 

Lykkegård vil mindske det kumulative bidrag i forhold til kollisioner. 

 

 

Figur 12-32. Øvrige kabelprojekter nord for Ribe. 150 kV luftledningen nedtages. Der anlægges kabelanlæg ved de blå 

stiplede linjer. Længst mod vest er Ribe-Lykkegård, i midten Ribe-Holsted og mod øst Ribe-Andst. 

 

12.5.8 Habitatområderne 

Med hensyn til kumulative påvirkninger af de behandlede habitatområder omkring højspændingsanlægget kan følgende 

noteres: 
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H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde:  

Energinet har indsendt VVM-ansøgning for nedtagning af 150 kV luftledningerne Ribe-Lykkegård (se Figur 12-32) og 

Ribe-Bredebro (se Figur 12-31), der i dag begge krydser habitatområdet (forskellige steder) og etablering af et nyt 150 

kV kabelanlæg som erstatning. Arbejdet med nedtagning af de master, som står ude i habitatområdet, kan påvirke arter 

og naturtyper tæt på masterne, og arbejdet med underboringen kan skabe forstyrrelse af f.eks. odder ved Ribe Å, Tved 

Å og Sneum Å tæt på dens udløb. Anlæggelse af 400 kV højspændingsanlægget vurderes, på grund af afstanden til 

vandløbet, ikke at have en forstyrrende effekt på odder. Vandløbet er ikke et yngleområde for odder. Arbejdet er desu-

den midlertidigt og berører kun en lille del af artens territorie på et tidspunkt, hvor odderen ikke er aktiv. På samme 

måde vurderes det, at nedtagningen af 150 kV luftledningerne ved Tved Å, Ribe Å og Sneum Å tæt på dens udløb heller 

ikke vil påvirke odderen. Samlet set vurderes de tre projekter ikke at påvirke odderen i habitatområdet. Anlæggelsen af 

400 kV højspændingsanlægget vurderes ikke at påvirke naturtyper i habitatområdet. Nedtagning af 150 kV luftlednings-

anlæggene vil højest påvirke små arealer, midlertidigt, men da 400 kV-anlægget ikke påvirker på grund af underboring, 

vil der ikke være tale om kumulative effekter imellem projekterne. Herudover er der ikke kendskab til projekter eller 

planer som kan virke i kumulation. 

H79 Sneum Å og Holsted Å. I H79 er odder på udpegningsgrundlaget og kan potentielt forstyrres ved anlæg af højspæn-

dingsanlægget. Etablering af kabelanlæg på strækningen Ribe-Holsted passerer H79 ved Holsted Å ca. 10 km øst for 400 

kV anlægget. Anlæggelse af 400 kV højspændingsanlægget vurderes imidlertid ikke at have en forstyrrende effekt på 

odderen på baggrund af afstanden til vandløbet, da der ikke er yngleområder i nærheden af anlægget, og da arbejdet er 

midlertidigt og kun berører en lille del af artens territorie på et tidspunkt, hvor odderen ikke er aktiv. Der er ingen na-

turtyper eller arter der bliver berørt af anlægsprojektet. På samme måde vurderes Ribe-Holsted heller ikke vil påvirke 

odderen eller naturtyper. Samlet set vurderes projekterne i kumulation ikke at påvirke bevaringsstatus for odder eller 

naturtyper i habitatområdet. 

Energinet har ikke kendskab til andre projekter eller planer, som kan virke i kumulation, hverken i anlægsfasen eller 

driftsfasen 

H80 Kongeåen. I H80 er odder på udpegningsgrundlaget og kan potentielt forstyrres ved anlæg af højspændingsanlæg-

get. Nedtagningen af det eksisterende 150 kV-kabelanlæg og etablering af nyt kabelanlæg på strækningen Ribe-Lykke-

gård passerer H80 ved Kongeåen ca. 3 km vest for 400 kV anlægget. Etablering af kabelanlæg ved Ribe-Holsted passerer 

H80 ved Kongeåen ca. 3,5 km øst for 400 kV anlægget, og Ribe-Andst passerer H80 ved Kongeåen ca. 25 km øst for 400 

kV anlægget. Anlæggelse af 400 kV højspændingsanlægget vurderes ikke at have en forstyrrende effekt på odderen på 

baggrund af afstand til vandløbet, fordi der ikke er yngleområder i nærheden af anlægget, og da arbejdet er midlertidigt 

og kun berører en lille del af artens territorie på et tidspunkt, hvor odderen ikke er aktiv. Der er ingen naturtyper eller 

arter der bliver berørt af anlægsprojektet. På samme måde vurderes Ribe-Lykkegård, Ribe-Holsted og Ribe-Andst heller 

ikke vil påvirke odderen eller naturtyper. Samlet set vurderes projekterne i kumulation ikke at påvirke odderen eller na-

turtyper i habitatområdet. 

Energinet har ikke kendskab til andre projekter eller planer, som kan virke i kumulation, hverken i anlægsfasen eller 

driftsfasen. 

H86 Brede Å: I H86 er odder på udpegningsgrundlaget og kan potentielt forstyrres ved anlæg af højspændingsanlægget. 

Anlæggelse af 400 kV højspændingsanlægget vurderes imidlertid ikke at have en forstyrrende effekt på odderen på bag-

grund, af afstanden til vandløbet, da der ikke er yngleområder i nærheden af anlægget, og da arbejdet er midlertidigt 

og kun berører en lille del af artens territorie på et tidspunkt, hvor odderen ikke er aktiv. Der er ingen naturtyper eller 

arter der bliver berørt af anlægsprojektet, og Energinet har ikke kendskab til projekter eller planer, som kan virke i ku-

mulation i hverken anlægsfasen eller driftsfasen. 
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H 82 Lindet Skov, H88 Kongens Mose, H89 Sølsted Mose, H239 Alslev Ådal, H262 Stensbæk Plantager og heder: 

På grund af afstanden fra anlægget til habitatområderne vurderes en påvirkning af både arter eller naturtyper i habitat-

området i anlægsfasen som følge af støj, forstyrrelse og/eller menneskelig færdsel at kunne udelukkes. I driftsfasen vil 

der heller ikke være påvirkninger. Energinet har ikke kendskab til projekter eller planer, som kan virke i kumulation. 

H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen:  

Efter krydsningen af Sønder Å, som udgør grænsen til Tyskland, videreføres luftledningen som en del af et tysk projekt, 

nemlig Grænsen-Klixbull. Odder er på udpegningsgrundlaget og kan potentielt forstyrres ved anlæg af højspændingsan-

lægget. Anlæggelse af 400 kV højspændingsanlægget vurderes imidlertid ikke at have en forstyrrende effekt på odderen 

på baggrund af afstanden til vandløbet, da der ikke er yngleområder i nærheden af anlægget, og da arbejdet er midlerti-

digt og kun berører en lille del af artens territorie på et tidspunkt, hvor odderen ikke er aktiv. Masten i Tyskland forven-

tes placeret ca. 100 meter syd for Sønder Å (Schleswig Holstein Landesregieriung (BOB SH), 2021). Det vurderes at være 

i en afstand fra habitatområdet, så en kumulativ effekt af vandløbet som følge af tilledning af vand eller forstyrrelse af 

f.eks. odder fra anlægsarbejder syd for grænsen kan udelukkes. Der er ingen naturtyper eller andre arter der bliver be-

rørt af anlægsprojektet og der er således ikke kumulative effekter fra forstyrrelser i anlægsfasen eller i driftsfasen. Der 

vurderes således heller ikke at være kumulative effekter i driftsfasen.  

Samlet set vil projektet ikke, hverken alene, eller i kumulation med andre eksisterende eller planlagte projekter kunne 

medføre skade på de omkringliggende habitatområders udpegningsgrundlag. 

12.5.9 Fuglebeskyttelsesområderne 

I gennemgangen af fuglebeskyttelsesområderne er det vurderet om der kan være kumulative effekter i forhold til for-

styrrelser, fortrængning eller kollisioner. Som nævnt tidligere er forstyrrelser og fortrængning kun vurderet i forhold til 

områder der krydses eller ligger tæt på 400 kV anlægget, da disse påvirkninger ikke er relevante for fjernere beliggende 

fuglebeskyttelsesområder. Kollisioner er, som under gennemgangen af de enkelte områder under 12.4 Natura 2000-

konsekvensvurderingen, behandlet samlet for flere af fuglebeskyttelsesområderne langs Vadehavet. Det drejer sig om 

F51 Ribe Holme, F52 Mandø, F53 Fanø, F57 Vadehavet, F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, F63 Sønder Ådal, 

F65 Rømø og F67Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge.  

De fleste fuglebeskyttelsesområder, som er gennemgået i konsekvensanalysen, ligger så lang fra højspændingsanlægget 

at forstyrrelser og fortrængning ikke kan forekomme i disse områder.  Der vil derfor heller ikke kunne være tale om ku-

mulative effekter i forhold til forstyrrelser og fortrængning i disse områder. Det eneste fuglebeskyttelsesområde, som 

projektet passerer, er F51 Ribe Holme og engene ved Kongeåens udløb. Fuglebeskyttelsesområderne F60 Vidåen, Tøn-

dermarksen og Saltvandssøen ligger ca. 3 km fra højspændingsanlægget, F61 Kongens Mose og Draved Skov ca. 500 m 

fra højspændingsanlægget, og F66 Lindet Skov ligger ca. 3 km fra højspændingsanlægget. I de tre områder er pibesva-

nen på udpegningsgrundlaget, og i F60 og F61 er også sangsvane på udpegningsgrundlaget. Begge arter fouragerer ofte 

på f.eks. dyrkede arealer uden for Natura 2000-områderne, og derfor vurderes disse områder i forhold til kumulative 

effekter som følge af fortrængning.  

F51 Ribe Holme og Engene med Kongeåens udløb 

Nedtagning af 150 kV luftledningen Ribe-Bredebro, der i dag krydser fuglebeskyttelsesområdet ved Ribe Holme og etab-

lering af nyt kabelanlæg, omtrent samme sted som det nye 400 kV anlæg etableres. Det er forventningen, at underbo-

ringen af 150 kV forbindelsen sker i sommeren 2021, dvs. inden en evt. § 25 tilladelse er givet til Endrup-Grænsen pro-

jektet.  
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Nedtagning af 150 kV luftledningen Ribe-Lykkegård samt nyt kabelanlæg på samme strækning passerer fuglebeskyttel-

sesområdet ved Sneum Å ca. 6 km vest for 400 kV anlægget og kan have sammenfaldende anlægsperiode som 400 kV 

anlægget.  

I forhold til nedtagningen af 150 kV luftledningen ved Ribe Holme, der ligger tæt på 400 kV anlægget, vurderes det, at 

der på grund af adskillelsen i tid ikke vil ske en forøget forstyrrelse i fuglebeskyttelsesområdet i anlægsfasen, men til 

gengæld kan der potentielt forekomme forstyrrelser i området i en længere periode. Anlægget på strækningen Ribe-

Lykkegård passerer dette fuglebeskyttelsesområde ved Sneum Å ca. 6 km vest for 400 kV anlægget. For fuglene i F51 er 

det vurderet, at støjniveauet fra arbejdspladserne vil være så lavt, at det ikke kan medføre forstyrrelser af fuglene. Der 

kan ikke udelukkes, at der i en periode sker en forstyrrelse af trækfugle og ynglefugle på individniveau som følge af 

færdsel i selve ådalen i forbindelse med anlægsarbejdet. Risikoen for en skade på bestandsniveau vurderes dog samlet 

set meget lille, da der ikke er konkrete levesteder omkring krydsningen, og da forstyrrelsen er midlertidig, hvorefter 

områdets værdi for fuglene vil være som før, projektet blev gennemført. Nedtagningen af 150 kV luftledningen kan lige-

ledes forstyrre fuglene, og da nedtagningen ligger forud for etableringen af 400 kV anlægget kan det medføre en kumu-

lativ påvirkning i form af forstyrrelser i en længere periode. Nedtagningen berører imidlertid et lille område i fuglebe-

skyttelsesområdet og er ikke vurderet i sig selv at medføre en væsentlig påvirkning af fuglene på udpegningsgrundlaget. 

I forhold til anlægget på strækningen Ribe-Lykkegård ligger dette i så stor afstand fra 400 kV anlægget, at der ikke vil 

være tale om kumulative effekter i forhold til ynglefuglene i nærheden af 400 kV anlægget. Samlet set vurderes der ikke 

at være en kumulativ effekt, og der vil derfor ikke ske en skade på fuglene på udpegningsgrundlaget som følge af for-

styrrelser i anlægsperioden. I driftsperioden vil der ikke være forstyrrelser eller fortrængning, idet krydsningen af fugle-

beskyttelsesområdet sker ved underboring.    

I driftsfasen kan tilstedeværelse af master og luftledning i relativ nærhed af fuglebeskyttelsesområdet potentielt med-

føre en påvirkning af fuglene som følge af kollisionsrisiko for gæs og svaner. Det er dog vurderet, at højspændingsan-

lægget uden for F51 ikke påvirker gæs og svaner eller andre træk og ynglefugle på udpegningsgrundlaget.   

Jf. Bilag 3B Trækfugle har en lokal jæger som har haft jagten i området ved 150 kV elmasterne i Ribe Holme i 25 år op-

lyst, at han et par gange har set en svane flyve i ledninger ved indflyvning i mørkningen om aftenen. Ud fra det han har 

set, og ud fra fund af døde svaner i området vurderer han, at 3-5 svaner årligt mister livet ved mødet med de eksiste-

rende ledninger. Han har aldrig set tegn på at gæs er fløjet ind i ledningerne. Nedtagningen af ledningen vil betyde, at 

risikoen for sådanne kollisioner helt forsvinder.  

Sangsvane og pibesvane er på udpegningsgrundlaget i dette område, som krydses af højspændingsanlægget som kabel-

lægning.  Begge arter fouragerer bl.a. uden for fuglebeskyttelsesområdet og kan derfor potentiel blive fortrængt fra 

fourageringsområder, hvis fuglene har tendens til at undgå at fouragere under højspændingsledninger. I det konkrete 

område flyver svanerne oftest mod øst i forbindelse med deres fouragering og dermed væk fra højspændingsanlægget 

nordvest og sydvest for overnatningsområdet. Hvis fugle i andre perioder skulle foretrække at flyve mod vest, udgør 

arealerne nær højspændingsanlægget en så lille andel af svanernes potentielle fourageringsområder, at en påvirkning af 

bestanden og arternes bevaringsstatus kan udelukkes.   

Energinet har ikke kendskab til projekter eller planer, der kan have kumulative effekter i forhold til forstyrrelser eller 

fortrængning i forhold til F51. Sidst i dette afsnit findes en sammenfatning af projekter, der kan have kumulative effek-

ter i forhold til kollisioner.   

F57 Vadehavet: 

Fuglene omkring højspændingsanlægget kan potentielt blive påvirket af etableringen af yderligere luftledninger nord 

for Endrup (Endrup-Idomlund) og syd for den tyske grænse (Grænsen-Klixbull). De to projekter betyder, at fugle fra F57 

Vadehavet også vil skulle krydse luftledninger hvis de flyver længere sydpå eller nordpå. 
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For Endrup-Idomlund projektet er det i forbindelse med udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapporten vurderet, at selvom 

der ikke kan udelukkes at ske kollisioner med gæs og svaner som er på udpegningsgrundlag for området, vil det ikke ske 

i et omfang, som har betydning for bestandene. Vurderingen gælder både for selve projektet samt i kumulation med 

andre projekter. I afsnit 12.6.9.1.1 – 12.6.9.1.3 er de kumulative effekter vurderet for hhv. kollisionsrisiko, forstyrrelser 

og fortrængninger. 

I Tyskland bliver der opsat fuglemarkører på luftledningen, hvilket erfaringsmæssigt mindsker antallet af kollisioner så 

meget, at der ikke sker en væsentlig påvirkning. 

Gennemførsel af samtlige tre projekter vil betyde, at der samlet set vil være en strækning gennem både Jylland og 

Nordtyskland, hvor fugle kan kollidere med luftledninger.  

Pga. afstanden mellem luftledningsanlægget og kysten, og som følge af de forskellige projekt tiltag, herunder anven-

delse af master med ledninger i ét plan og triplex konfiguration på strækninger med kabelanlæg i Danmark og anven-

delse af fuglemarkører på hele strækningen i Tyskland, vurderes omfanget af kollisioner at være på et niveau, hvor det 

ikke har en væsentlig betydning for bevaringsmålsætningen for gæs og svaner i F57 Vadehavet, selvom alle tre projek-

ter gennemføres. (se også kollisionsberegninger nedenfor).  

F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen 

Tyske TenneT planlægger at etablere en luftledning syd for den danske grænse ned til Klixbull. Etablering af en luftled-

ning i Tyskland vil betyde, at svaner, som flyver længere mod syd fra overnatning i Bremsbøl Sø og dermed undgår at 

skulle krydse det danske luftledningsanlæg, i stedet vil skulle krydse det tyske luftledningsanlæg. I Tyskland planlægges 

ligeledes opsætning af vindmøller ved Eldhöfft som svanerne ligeledes potentielt vil skulle flyve forbi.  

Som for det danske luftledningsanlæg vil der være en risiko for, at svaner der krydser det tyske luftledningsanlæg, kolli-

derer med det. I Tyskland opsættes fuglemarkører på luftledningen som afværgeforanstaltning. De tyske vurderinger 

(Schleswig Holstein Landesregieriung (BOB SH), 2021)konkluderer at der foregår et regelmæssigt fourageringstræk af 

sangsvaner og pibesvaner mellem Haasberger See og vandflader i det danske grænseområde, og vælger derfor at op-

sætte fugleskræmmere som afværgeforanstaltning, for at beskytte pibesvane og sangsvane som rastende arter. De kon-

kluderer videre, at samlet set kan det derfor antages, at projektet ikke vil medføre en væsentlig forøgelse af risikoen for 

at svaner bliver dræbt ved kollision.  

For de tyske vindmøller er vurderingen, at kollisioner ikke vil have et omfang, så der er tale om en væsentlig påvirkning 

af bestandene.  

Den kumulative effekt på bestandene af sangsvane og pibesvane som følge af tilstedeværelsen af alle tre projekter vur-

deres ikke at være markant større end den påvirkning, som der er redegjort for i forhold til det danske projekt. Begge 

luftledningsforbindelser gennemføres med indarbejdede afværgeforanstaltninger med opsætning af fuglemarkører, 

som reducerer risikoen for, at svaner kolliderer med mere end 80 %, Det vurderes derfor, at selv under inddragelse af 

de kumulative effekter i forhold til kollisioner, kan en skade på arterne som følge af gennemførsel af projekterne ude-

lukkes. 

I F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen er pibesvane og sangsvane på udpegningsgrundlaget og højspændings-

anlægget passerer i en afstand af ca. 3 km. Dermed kan svanernes potentielle fourageringsområder ligge i nærområdet 

af det kommende højspændingsanlæg. Strækningen, der ligger tættest på fuglebeskyttelsesområdet, er kabellagt, men 

der er luftledning syd og nord for. Sangsvane og pibesvane fouragerer i vinterhalvåret først og fremmest på vinter-

grønne marker, som der er et stort udbud af i området. Det kommende højspændingsanlæg vil påvirke en meget lille 

andel af svanernes potentielle fourageringsområder, og det vurderes derfor, at fortrængning ikke kan påvirke bestan-

den i fuglebeskyttelsesområdet. Da der ikke forventes en påvirkning af bestanden, kan der heller ikke forekomme ku-

mulative påvirkninger som følge af fortrængning. 
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F61 Kongens Mose og Draved Skov, F66 Lindet Skov, Hønning Plantage, Lovdrup Skov og Skrøp F67 Ballum og Husum 

Enge og Kamper Strandenge, F69 Kogsbøl og Skast Mose, F121 Stensbæk Plantager og Heder og F122 Sølsted Mose: 

150 kV luftledningen Ribe-Bredebro (se evt. Figur 12-31) samt 150 kV luftledningen Bredebro-Kassø (se Figur 12-33) 

som ligger ned til 300 meter nord for F61 Kongens Mose og Draved Skov og 1,3 km nord for F122 Sølsted Mose r for-

ventes nedtaget og erstattet med kabelanlæg. Den forventede nedtagning af luftledningerne betyder, at risikoen for 

kollisioner for gæs, svaner og traner med de eksisterende anlæg helt forsvinder. Der vil derfor ikke være negative kumu-

lative effekter i forhold til kollisioner på de nævnte fuglebeskyttelsesområder. 

 

Figur 12-33 Den eksisterende 150 kV luftledning fra Bredebro og mod øst til Kassø forventes nedtaget. Placering 

af det kabelanlæg som skal erstatte luftledningen er endnu ikke fastlagt. 

 

I F61 Kongens Mose og Draved Skov er pibesvane og sangsvane på udpegningsgrundlaget og i F66 Lindet Skov er pibe-

svane på udpegningsgrundlaget. 400 kV højspændingsanlægget passerer F61 i en afstand af ca. 500 m og F66 i en af-

stand af ca. 3 km, og dermed kan svanernes potentielle fourageringsområder ligge i nærområdet af det kommende høj-

spændingsanlæg. Sangsvane og pibesvane fouragerer i vinterhalvåret først og fremmest på vintergrønne marker, som 

der er et stort udbud af om vinteren. Det kommende højspændingsanlæg vil beslaglægge en meget lille andel af 
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svanernes potentielle fourageringsområder, og det vurderes derfor, at fortrængning ikke kan påvirke bestanden i fugle-

beskyttelsesområdet. Da der ikke forventes en påvirkning af bestanden, kan der heller ikke forekomme kumulative på-

virkninger. 

12.5.9.1.1 Kumulativ kollisionsrisiko 

Som beskrevet ovenfor er der kendskab til fire vindmølleprojekter i Vesterhavet, et vindmølleprojekt ved Tjæreborg 

Enge og et vindmølleprojekt ved Eldhöft, og Energinet er selv bygherre for projektet Endrup-Idomlund. Disse projekter 

inddrages derfor i det følgende i en samlet vurdering af evt. kumulative effekter som følge af kollisioner på fuglebeskyt-

telsesområderne langs Vestkysten.    

For landvindmølleprojekterne ved Tjæreborg Enge og Eldhöft er det forventede antal kollisioner ikke beregnet, men 

begge projekter har udelukket en væsentlig påvirkning af trækfugle som følge af kollisioner.  

Det nyeste af havmølleprojekterne er Vesterhav Syd-projektet, for hvilket Miljøkonsekvensrapport blev sendt i offentlig 

høring i maj 2020. (Vattenfall, 2020). Energistyrelsen har d. 14. december 2020 givet tilladelse til etablering af Vester-

hav Syd (Energistyrelsen, 2020a).  

I vurderingen af de kumulative effekter har Energinet taget udgangspunkt i de offentligt tilgængelige Miljøkonsekvens-

rapporter for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord projekterne samt Endrup-Idomlund, som endnu ikke er offentligt til-

gængelig. Antallet af årlige kollisioner beregnet for de to Vesterhavs projekter samt det vurderede antal årlige kollisio-

ner som følge af det nye højspændingsanlæg for de tre relevante arter af gæs fremgår af Tabel 12-38. Desuden er det 

samlede antal årlige af kollisioner sammenholdt med størrelsen af den bestand, der passerer igennem den samlede 

trækkorridor for de enkelte arter (Flywaybestanden). Det fremgår, at det samlede antal årlige kollisioner er særdeles 

lavt og af en størrelsesorden, der er uden betydning for arternes Flyway bestande. Kollisionsrisikoen for gæs ved Horns 

Rev projekterne er ikke kvantificeret, men vurderes her, som ved andre vindmølleprojekter, at være meget lav  

(Naturstyrelsen, 2014a). Vurderingerne ændres derfor ikke, når også vindmølleprojekterne ved Horns Rev inddrages i 

den samlede vurdering. 

En Strategisk Miljøvurdering for Thor Havmøllepark er blevet offentliggjort i februar 2021 (Energistyrelsen, 2021), men 

en VVM-proces er endnu ikke påbegyndt. I den strategiske miljøvurderingsrapport om marine pattedyr og fugle 

(Energistyrelsen, 2021a) fremgår, at de arter som er relevante i forhold til mulige kollisioner med Thor havmøllepark er 

rødstrubet lom, sortstrubet lom, alk, lomvie, sule og flere arter af måge som er egentlige havfugle, der ikke er relevante 

for højspændingsanlægget. Der vurderes derfor ikke at være kumulative effekter for fugle som følge af de to projekter.   

Tabel 12-38 Beregning af det samlede antal årlige kollisioner af kortnæbbet gås, grågås og bramgås fra vindmøl-

leprojekterne Vesterhav Nord, Vesterhav Syd samt højspændingsanlæggene Endrup-Idomlund og En-

drup-Grænsen, samt det samlede estimerede antal årlige kollisioner for alle projekterne. * Størrelsen 

af den bestand, der passerer igennem den samlede trækkorridor (Wetlands International, 2014). 

Art Vester-

hav Nord 

Vester-

hav Syd 

Endrup-Id-

omlund 

Endrup- 

Grænsen 

Sum Flywaybe-

stand* 

% af Flywaybe-

stand  

Kortnæbbet 

gås 

10 8 17 16 51 63.000 0,081 

Grågås 27 21 19 7 74 610.000 0,0121 

Bramgås 8 6 5 5 24 770.000 0,0031 
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Det må forventes, at 400 kV forbindelsen fra Endrup-Grænsen, som Endrup-Idomlund, Vesterhav Syd, Vesterhav Nord 

og Horns Rev 3 samt vindmøllerne ved Tjæreborg Enge og Eldhöft, vil kunne medføre en øget dødelighed hos gæs. An-

tallet af kollisioner med den nye højspændingsforbindelse vurderes dog at være så lavt, at det ikke har en betydning for 

bestandene eller arternes bevaringsstatus i fuglebeskyttelsesområderne, bl.a. på grund af den fysisk udformning af ma-

sterne, da der ikke er observeret væsentlige lokaliteter for gæs i nærheden af højspændingsforbindelse og da gæs un-

der træk generelt skønnes at flyve i højder på mere end 50 meter og dermed højere end luftledningerne.  

12.5.9.1.2 Kumulative forstyrrelser 

Der er vurderet at der ikke forekommer forstyrrelser af hverken fugle eller odder i Natura 2000-områder som følge af 
det planlagte højspændingsanlæg, og der kan således heller ikke være tale om kumulative effekter med andre projek-
ter. 

12.5.9.1.3 Kumulative fortrængninger  

Der er vurderet, at der ikke forekommer fortrængning af arter eller påvirkning af naturtyper i Natura 2000-områder 
som følge af det planlagte højspændingsanlæg, og der kan således heller ikke være tale om kumulative effekter med 
andre projekter. 

12.6 Sammenfatning, Natura 2000 

Natura 2000-konsekvensvurderingens formål er at vurdere, om påvirkningen fra det nye højspændingsanlæg mellem 

Endrup og den tyske grænse alene eller i kumulation med andre planer og projekter kan skade de Natura 2000-områ-

der, der befinder sig langs strækningen. 

Natura 2000-konsekvensvurderingen for Natura 2000-områderne og de habitat- og/eller fuglebeskyttelsesområder, der 

indgår i dem, redegør for, om projektet medfører en skade på de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at 

beskytte (udpegningsgrundlaget). Vurderingerne holdes op mod bevaringsmålsætningerne for de pågældende Natura 

2000-områder.  

I alt otte Natura 2000-områder er inddraget i konsekvensvurderingen. Disse består til sammen af 10 habitatområder og 

15 fuglebeskyttelsesområder, der alle ligger indenfor en afstand af ca. 20 km fra det nye højspændingsanlæg. Tre af 

Natura 2000-områderne krydses af højspændingsanlægget.  

Natura 2000-områderne er udvalgt på baggrund af, at de enten indeholder habitat- eller fuglebeskyttelsesområder, der 

krydses af anlægget eller fuglebeskyttelsesområder, hvor udpegningsarter under deres lokale trækbevægelser potenti-

elt risikerer at kollidere med anlæggets ledninger.  

I Natura 2000-områderne skal gunstig bevaringsstatus sikres eller genoprettes for de arter og naturtyper, som områ-

derne er udpeget for at beskytte.  Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrække-

ligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, 

og at naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika. 

Projektets miljøpåvirkninger er søgt minimeret ved at inddrage afværgeforanstaltninger som afmærkning af ledninger 

på strækninger, der er særligt kritiske i forhold til lokalt trækkende fugle, underboring af følsomme naturtyper, place-

ring af midlertidige arbejdspladser udenfor beskyttede naturtyper m.m. 

For habitatområderne knytter de væsentligste påvirkninger sig til mulige forstyrrelser af odder og andre udpegningsar-

ter i de habitatområder, som krydses af anlægget. Beskyttede naturtyper påvirkes derimod ikke eller kun helt ubetyde-

ligt og midlertidigt, da følsom natur krydses ved underboring. De anvendte arbejdsmetoder, herunder de valgte 
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placeringer af start- og slutpunkter for underboringerne, sikrer, at eventuelle forstyrrelser af arter er kortvarig og lokal 

og ikke får et omfang, der kan karakteriseres som skade. 

For fuglebeskyttelsesområderne fokuseres særligt på risikoen for, at lokalt trækkende gæs i Vadehavsområdet kan kolli-

dere med højspændingsanlæggets ledningerne i et omfang, der kan karakteriseres som skade på Natura 2000-områ-

derne.  De gennemførte beregninger viser dog, at antallet af kollisioner, sammenholdt med bestandene af de pågæl-

dende arter, vil være så lavt, at påvirkningen vil være uden betydning for arternes bevaringsstatus i de enkelte Natura 

2000-områder. Også for svaner og lokalt ynglende traner vil risikoen for, at fugle kolliderer med ledningerne være lav, 

dels på grund af afstanden til de vigtige yngle- og rasteområder, dels fordi der forventes anvendt ”fuglemarkører” på 

særligt kritiske strækninger. 

I henhold til vejledningen til habitatbekendtgørelsen, skal en Natura 2000-konsekvensvurdering ud over effekten af pla-

nen eller projektet i sig selv også inddrage den samlede påvirkning, som planen eller projektet i forbindelse med andre 

planer og projekter kan medføre.  Sådanne mulige kumulative effekter kan f.eks. være eksisterende belastninger og be-

lastninger fra allerede vedtagne planer som endnu ikke er realiserede, samt planer og projekter som foreligger i forslag.  

Energinet har derfor indsamlet oplysninger om andre projekter og planer som kan virke i kumulation, herunder andre 

kabelprojekter nord og syd for grænsen samt en række vindmølleprojekter i Nordsøen.  

For hvert af de beskrevne habitat- og fuglebeskyttelsesområder er der foretaget en vurdering af, om der er kumulative 

effekter, som samlet kan medføre, at gunstig bevaringsstatus for ikke kan opretholdes, eller at bevaringsmålsætnin-

gerne for de relevante Natura 2000-områder ikke kan opfyldes.   

Desuden er foretaget en samlet kumulativ vurdering af kollisionsrisikoen for lokalt trækkende gæs i hele Vadehavsom-

rådet, og antallet af kollisioner er sammenholdt med størrelsen af bestandene i fuglebeskyttelsesområderne samt de 

bestande, der passerer igennem den samlede trækkorridor (Flyway bestanden). 

Analysen viser, at det samlede forventede antal kollisioner er særdeles lavt og af en størrelsesorden, der er uden betyd-

ning for arternes Flyway bestande og arternes bevaringsstatus i de enkelte fuglebeskyttelsesområder. 

Samlet set kan konkluderes, at projektet med højspændingsanlægget mellem Endrup og Grænsen, med de beskrevne 

afværgeforanstaltninger, arbejdsmetoder m.m., kan gennemføres uden at skade de omkringliggende Natura 2000-om-

råder eller ligge til hinder for opfyldelse af områdernes bevaringsmålsætninger. 

 

Tabel 12-39: Sammenfattende skema for Natura 2000 Konsekvensvurdering  

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Natura 2000-område nr. 99 Kongens Mose og Draved Skov – specifikt fuglebeskyttelsesområde nr. 61 Kongens Mose 

og Draved Skov 

Forstyrrelser under anlæg 2 På grund af afstanden på mindst 500 meter mellem fuglebe-

skyttelsesområdet og projektets arbejdspladser, vurderes en 

påvirkning af fugle i anlægsfasen at kunne udelukkes. 
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Tabel 12-39: Sammenfattende skema for Natura 2000 Konsekvensvurdering  

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Kollisioner med højspændingsanlæg 

under drift 

1 Beregninger af kollisioner af pibesvane og sangsvane med høj-

spændingsanlægget viser, at et mindre antal svaner vil kolli-

dere med anlægget. Datagrundlaget for vurdering af be-

standsstørrelserne i fuglebeskyttelsesområdet er usikkert, 

men på baggrund af dette vurderes bestandene at være små. 

Der kan derfor på det foreliggende grundlag ikke afvises at der 

vil kunne ske skade på bestanden af pibesvaner og sangsvaner 

/ udpegningsgrundlaget i Kongens Mose, og dermed at der vil 

kunne ske skade på Natura 2000 området integritet. Der fore-

tages derfor afværgeforanstaltninger i form af opsætning af 

fuglemarkører på en ca. 2 km strækning. Dette vil mindske an-

tallet af kollisioner til et ubetydeligt niveau og sikre, at vær-

dien af Kongens Mose ikke forringes som levested for ra-

stende svaner. Med indførelsen af afværgeforanstaltningen vil 

der ikke kunne ske skade på bestandene / udpegningsgrundla-

get, og dermed ikke ske skade på Natura 2000 områdets inte-

gritet. 

Påvirkning af øvrige Natura 2000-områder som indeholder fuglebeskyttelsesområder 

Forstyrrelser under anlæg 2 Ingen af fuglebeskyttelsesområderne vil blive påvirket af for-

styrrelser under anlæg, hvilket skyldes afstand mellem anlæg 

og fuglebeskyttelsesområder og/eller kort varighed, afstand 

og lavt støjniveau i forhold til potentielle levesteder samt at 

der ikke etableres anlæg i selve fuglebeskyttelsesområderne.  

På denne baggrund vurderes en påvirkning af fugle i anlægsfa-

sen at kunne udelukkes. 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  448/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

Tabel 12-39: Sammenfattende skema for Natura 2000 Konsekvensvurdering  

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Kollisioner med højspændingsanlæg 

under drift 

2 På baggrund af vurdereringer af fuglenes levevis, bevægelses-

mønstre, afstand til højspændingsanlægget samt i nogle til-

fælde beregninger af potentielle kollisioner kan det afvises, at 

der vil kunne ske skade på fuglebestandene / udpegnings-

grundlaget og dermed ske skade på de øvrige Natura 2000-

områders integritet.  

Påvirkning af Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet – specifikt habitatområde nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å 

og Varde Å 

Forstyrrelser under anlæg 2 Det er vurderet om arter på udpegningsgrundlaget kan blive 

forstyrret under anlægsarbejdet. Vurderingen er lavet speci-

fikt på odder, idet andre arter ikke forekommer i nærheden af 

anlægget, eller er arter hvor påvirkning umiddelbart kan ude-

lukkes såsom fisk og insekter.  

Det vurderes, at der ikke vil kunne ske skade på bestanden af 

odder på grund af forstyrrelser, bl.a. fordi støj og forstyrrelser 

kun påvirker en lille del af artens leveområde og ikke er i nær-

heden af artens yngleområde. Desuden er anlægsarbejdet kun 

midlertidigt og foregår kun i dagtimerne, mens odderen ho-

vedsageligt er nataktiv. 

Det kan dermed afvises, at der vil kunne ske skade på bestan-

den af odder og udpegningsgrundlaget, og dermed at der vil 

kunne ske skade på Natura 2000 områdets integritet i anlægs-

fasen. 
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Tabel 12-39: Sammenfattende skema for Natura 2000 Konsekvensvurdering  

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Risiko for forurening som følge af 

blow out under anlæg 

1 På baggrund af længden af underboringen ved Ribe Å på 550 

m er der er vis risiko for blow-out af boremudder under an-

lægsarbejdet - specielt ved start og slutpunkt. Da afstanden til 

habitatområdet og vandløbet er kort og skråner ned mod 

vandløbet ved det sydøstlige punkt af underboringen, kan det 

ikke afvises, at der kan ske et uheld der vil kunne skade habi-

tatområdet. Som afværgeforanstaltning etableres der derfor 

en midlertidig  jordvold eller en anden foranstaltning med til-

svarende barriereeffekt, der vil hindre evt. boremudder fra et 

blow-out at forurene habitatområdet. Dette vil mindske risi-

koen for forurening af habitatområdet til et ubetydeligt ni-

veau og sikre, at der ikke vil kunne ske skade på habitaterne 

og arterne i habitatområdet og dermed ikke kunne ske skade 

på Natura 2000 områdets integritet. 

 

Påvirkning af øvrige Natura 2000-områder som indeholder habitatområder 

Forstyrrelser under anlæg 2 Det er vurderet om arter på udpegningsgrundlaget kan blive 

forstyrret under anlægsarbejdet. Vurderingen er lavet speci-

fikt på odder, idet andre arter ikke forekommer i nærheden af 

anlægget, eller er arter hvor påvirkning umiddelbart kan ude-

lukkes såsom fisk og insekter.  

Det vurderes, at der ikke vil kunne ske skade på bestanden af 

odder på grund af forstyrrelser, bl.a. fordi støj og forstyrrelser 

kun påvirker en lille del af artens leveområde og ikke er i nær-

heden af artens yngleområde. Desuden er anlægsarbejdet kun 

midlertidigt og foregår kun i dagtimerne, mens odderen ho-

vedsageligt er nataktiv. 

Det kan dermed afvises, at der vil kunne ske skade på bestan-

den af odder og udpegningsgrundlaget, og dermed at der vil 

kunne ske skade på Natura 2000 områdets integritet i anlægs-

fasen. 
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Tabel 12-39: Sammenfattende skema for Natura 2000 Konsekvensvurdering  

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Risiko for forurening som følge af 

blow out under anlæg 

2 Risikoen for blow-out med forurening af habitatområderne til 

følge er generelt lavt, hvilket skyldes at: Underboringerne ge-

nerelt er korte, hvilket mindsker risikoen for blow-out, boret-

rykket overvåges ved underboringerne og hvis boretrykket fal-

der, standses boringen. Der anvendes desuden udelukkende 

miljøacceptable stoffer i boremudderet, og en evt. påvirkning 

vil således ske som følge af udslip af fint sediment. En evt. på-

virkning vil være meget begrænset i tid og udstrækning. 

Det vurderes derfor, at der ikke vil kunne ske skade på habita-

ter og arter på udpegningsgrundlaget, og dermed ikke kunne 

ske skade på de øvrige Natura 2000-områders integritet. 

   

 Signatur for Natura 2000 konsekvensvurdering 

 1 Det kan afvises, at der vil kunne ske skade på udpegnings-

grundlaget, og dermed ske skade på Natura 2000 områdets 

integritet, hvis der etableres de nødvendige afværgeforan-

staltninger 

 2 Det kan afvises, at der vil kunne ske skade på udpegnings-

grundlaget, og dermed ske skade på Natura 2000 områdets 

integritet. 

  



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  451/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

13 Landskab 

Dette afsnit redegør for anlæggets påvirkning af landskabet. Afsnittet skal sammenholdes med Bilag 4 Visualiseringer.  

13.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 4, pkt. 4, samt bilag 7, pkt. 4 i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten på en passende 

måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på landskabet.  

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund. 

Udgangspunktet for en miljøvurdering af landskab er ifølge Miljøstyrelsen følgende: 

Landskabet og de landskabelige værdier indgår på forskellig led i forbindelse med vurderingen af et projekts 

indvirkning på dette. Landskabet skal betragtes ud fra den umiddelbare oplevelsesværdi forstået som det 

æstetiske landskab, landskabets kulturværdi, dets rekreative værdi og dets geologiske værdi. Disse forskellige 

værdier skal alle tages i betragtning. 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til, hvorvidt og i hvilket om-

fang landskabet skal miljøvurderes, hvilket fremgår af nedenstående. 

Anlægsfasen: 

I anlægsfasen vil arbejder med etablering af luftledningen kunne ses i landskabet. 

Driftsfasen 

Luftledningen (master og ledning), stationerne som udvides og nye kabelover-gangsteder (fra luftledning til 

kabellægning) vil visuelt kunne påvirke landskabet. 

Endvidere vil arealerne direkte under luftledningen, som i driftsfasen kun må bestå af beplantning på en højde 

på 3-10 meter, blive forandret og påvirke de landskabelige forhold og hermed den visuelle oplevelse. 

På strækningen hvor kablet nedgraves vil der ikke være synlige anlæg, ud over markeringspæle og inspekti-

onsbrønde. 

Ovennævnte forhold omfatter: 

- rydning af anlægsbælte 

- etablering af master 

- etablering af kabelovergangsmaster 

- ophængning af luftledning 

- etablering af byggepladser 

- kabellægning i åben grav 

- kabellægning ved underboring 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en kortlægning af landskabskarakteren og særlige visuelle oplevel-

sesmuligheder med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden, herunder inddragelse af kommunernes land-

skabsudpegninger. Heri indgår forholdet til natur-grundlaget, den kulturhistoriske anvendelse og de visuelle 

oplevelsesmuligheder. Vurderingen omfatter anlægget i anlægs-, drifts- og demonteringsfasen. 
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Visualiseringer: 

De visualiseringer, der skal indgå som grundlag for vurdering af virkninger på landskabet vil primært blive fo-

retaget for at belyse særlige landskabelige værdier fra områder med offentlig adgang eller hvor der færdes 

mange mennesker. 

Metoden for vurdering af den landskabelige påvirkning er valgt så den imødekommer miljøstyrelsens udtalelse om af-

grænsning af rapporten. Derudover indeholder rapporten en kortlægning af landskabskarakteren og særlige visuelle 

oplevelsesmuligheder med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden, herunder inddragelse af kommunernes land-

skabsudpegninger. Heri indgår forholdet til naturgrundlaget, den kulturhistoriske anvendelse og de visuelle oplevelses-

muligheder. Visualiseringer udarbejdes som grundlag for vurdering af virkninger på landskabet. 

 

 

Figur 13-1. Rekreativt naturområde ved Kongå i Ribe Ådal. 

 

13.2 Metode 

Kapitlet for landskab er inddelt i to overordnede afsnit. Første afsnit, miljøstatus, beskriver de eksisterende forhold ved-

rørende landskabet og de visuelle forhold, som højspændingsanlægget krydser igennem. Andet afsnit, miljøvurdering, 

beskriver og vurderer anlæggets synlighed i landskabet og de visuelle konsekvenser, som det nye højspændingsanlæg 

vil medføre. Afsnittet afsluttes med et opsamlende vurderingsskema, som sammenstiller de visuelle konsekvenser for 

hele strækningen. Som supplement til rapporten, er der udarbejdet Bilag 4 Visualiseringer (LYTT Architecture, 2020). 

Bilaget indeholder samtlige visualiseringer og kortillustrationer, og i et større format end vist i rapporten.  Bilaget 
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indeholder 35 visualiseringer, som belyser højspændingsanlæggets påvirkning af landskabet mellem Endrup og den 

danske/tyske grænse. Visualiseringerne vises i A3 format på opslag sammen med de originale fotos, for herved at belyse 

eksisterende og fremtidige forhold overfor hinanden. 

13.2.1 Landskabsbeskrivelser 

13.2.1.1 De overordnede landskabstræk 

For at skrive projektet ind i en bredere forståelsesramme, er de overordnede landskabstræk beskrevet fra Endrup til 

Grænsen i afsnit 13.3.1. Fokus i beskrivelsen af de overordnede landskabstræk er, at formidle de store landskabelige 

sammenhænge, topografien og de geomorfologiske forhold langs hele strækningen.  

13.2.1.2 Delstrækninger 

På baggrund af den samlede læsning af landskabet, inddeles strækningen i 5 delstrækninger som beskrives enkeltvis i 

afsnit 13.4. Inddelingen af delstrækningerne følger de geomorfologiske landskabstræk beskrevet under de overordnede 

landskabstræk. For hver delstrækning beskrives også de gældende kommunale landskabsudpegninger. Esbjerg kom-

mune bruger følgende landskabsudpegninger: større sammenhængende landskaber, værdifulde landskaber og større 

uforstyrrede landskaber. Tønder kommune bruger følgende landskabsudpegninger: større sammenhængende landska-

ber og bevaringsværdige landskaber.  

13.2.1.3 Fokusområder 

Som underinddeling af delstrækningerne, er der udvalgt 16 fokusområder, som hver repræsenterer en tydelig eller sær-

lig sårbar landskabskarakter. Fokusområdernes stedsspecifikke interesse og landskabelige kvaliteter beskrives i afsnit 

13.3.3. De visuelle konsekvenser, som anlægget vil medføre, vurderes ligeledes for hvert af fokusområderne i afsnit 

13.4.2. Landskabsbeskrivelserne og vurderingerne suppleres af fotos og visualiseringer i nødvendigt omfang. 

13.2.1.4 Undersøgelseskorridor 

Den visuelle undersøgelseskorridor, defineres indenfor hvert fokusområde af de stedsspecifikke landskabelige forhold 

og afgrænsninger. Enkelte steder er der dog behov for at vurdere påvirkningen i en større sammenhæng – for eksempel 

ved mere synsåbne landskaber med lange kig, eller ved påvirkning af dele af de kommunalt udpegede landskaber, som 

fx ved større sammenhængende eller bevaringsværdige landskaber.  

13.2.2 Visualiseringer 

Rekognosceringer og fotoregistrering er gennemført af flere omgange i perioden fra juni 2018 til september 2021. Visu-

aliseringer er udarbejdet på baggrund af udvalgte fotostandpunkter fra området. Fotos til brug for visualiseringer er 

optaget med et fast 50 mm objektiv, i en øjenhøjde på 1,6 meter over terræn, så billedrammen så vidt muligt svarer til 

det menneskelige synsfelt, hvis man selv stod på stedet.  

Visualiseringer af det nye anlæg er udarbejdet i en kombination af kalibreringsredskaber (Wind PRO), 3D-modellerings-

software (Rhinoceros) samt billedredigering (Photoshop). Visualiseringerne er baserede på nøjagtige, cad-baserede 3D 

modeller og giver en ganske præcis gengivelse af anlæggets højde og omfang set fra en given afstand. Der kan dog være 

mindre usikkerheder i forhold til placeringen, højde eller sideforskydning, af masteanlæggene på visualiseringerne.  
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I rapporten og i Bilag 4 Visualiseringer, er visualiseringerne opstillet, så foto af eksisterende forhold og visualiseringen 

står under hinanden så de direkte kan sammenlignes. Visualiseringer er suppleret med billedtekster som kort beskriver 

fotostandpunkt og anlæggets synlighed. 

Visualisering nr. 34, som har samme fotostandpunkt som nr. 33, illustrerer den visuelle konsekvens ved at etablere fug-

lemarkeringer på højspændingsanlægget på de sidste 1,2 km ned mod grænsen. 

13.2.3 Metode for vurdering 

En vurdering af miljøpåvirkningen for landskab baseres på sammenhængen mellem de eksisterende forhold og synlighe-

den af det fremtidige anlæg.  

Beskrivelsen af eksisterende forhold for et givent område (i det følgende omtalt som miljøstatus) udelukker konsekvent 

betragtninger om det fremtidige anlæg og omhandler alene de karaktertræk som kendetegner et landskab i skrivende 

stund. Metoden til beskrivelse af de eksisterende forhold tager afsæt i den landskabelige kvalitet, den landskabelige 

interesse og i landskabets sårbarhed.   

Landskabelig kvalitet er et udtryk for hvordan landskabet fremstår. Et landskab af høj kvalitet fremstår typisk sammen-

hængende, ensartet, veletableret, i en god tilstand og kan dertil have en stor udstrækning. Et landskab af lav kvalitet 

fremstår typisk uensartet med svagt definerede afgrænsninger, forskellige skalaer, arealanvendelser og et højt teknisk 

præg.  

Landskabelig interesse er et udtryk for landskabets betydning i en større national sammenhæng. Her vil eksempelvis 

Vadehavet være et landskab af stor interesse, da det er et helt enestående landskab i Danmark. En mindre afgrænset 

skov kan sagtens have en høj landskabelig kvalitet og stor betydning for lokalområdet. Der findes dog masser af denne 

type skove rundt omkring i landet, og den landskabelige interesse vil derfor – i en national sammenhæng – være min-

dre. Et tredje eksempel kan være et velbesøgt og bevaringsværdigt naturområde, eksempelvis en lynghede eller et vel-

defineret område i en ådal. Disse landskabstyper kan have betydning en større geografisk sammenhæng, men er ikke 

enestående i en national sammenhæng, og vil derfor have en mellem interesse. 

Den landskabelige værdi, forstået som samspillet mellem landskabelig kvalitet og interesse, er ofte ikke tilstrækkeligt til 

at vurdere den samlede visuelle konsekvens for et givent område. Her spiller landskabets sårbarhed også en vigtig rolle. 

Landskabets sårbarhed er et udtryk for, i hvilken grad landskabskarakteren kan påvirkes af ændringer i landskabets fysi-

ske forhold. Sårbarheden afhænger især af karaktergivende landskabselementer og rumlige visuelle forhold, og kan af-

læses i bl.a. terrænformer, bevoksningsstrukturer, natur/kultur, dyrkningsformer, rumlige forhold, kulturhistoriske levn 

samt udsigter og visuelle sammenhænge.  

Et landskab kan således godt kan have en høj landskabelig værdi og samtidig være robust overfor et nyt teknisk anlæg. 

Eksempelvis store vidtstrakte og ensartede landskaber, hvor et højspændingsanlæg ikke vil opleves som visuelt domine-

rende. Omvendt kan mindre og uforstyrrede landskabsrum være meget sårbare over for den store skala og det tekniske 

præg, som højspændingsmasterne vil tilføre området.   

Til vurdering af miljøpåvirkningen for landskab sammenholdes beskrivelsen af eksisterende forhold med synligheden af 

det fremtidige anlæg. Synligheden defineres i hovedtræk på fire niveauer: 

- Ikke synlig, eksempelvis kabellægning uden synlige overgange. 

- Mindre synlig, eksempelvis kabellægning med mindre synlige overgange, nye luftledningsanlæg med mindre 

synlige master set fra området, eller højspændingsanlæg set fra stor afstand. 

- Synlig, eksempelvis kabellægning med synlige kabelovergange set fra området eller nye luftledningsanlæg med 

synlige master set fra området. 
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- Markant synlig, eksempelvis kabellægning med markant synlige kabelovergange set fra området eller nye luft-

ledningsanlæg med markant synlige master set fra området.  

Miljøpåvirkningen, som for landskab betegnes visuel konsekvens, sker iht. definitionerne af påvirkningsgrad, jf. Tabel 

4-1.  

Terminologi 

 

Påvirkningsgrad  Typiske effekter på miljøet  

Væsentlig på-

virkning 

Væsentlig påvirkning  Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karakter, er 

hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for irreversible skader 

i betydeligt omfang.  

Ikke væsentlig Moderat påvirkning  Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller langvarig ka-

rakter (fx i hele anlæggets levetid), sker med tilbagevendende hyppighed eller er rela-

tivt sandsynlige og måske kan give visse irreversible, men helt lokale skader.  

Mindre påvirkning  Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kompleksitet, en vis 

varighed ud over helt kortvarige effekter, og som har en vis sandsynlighed for at ind-

træde, men med stor sandsynlighed ikke medfører irreversible skader.  

Ubetydelig påvirkning 

/ingen påvirkning  

Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, kortva-

rige eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible effekter. Eller der forekommer 

ingen påvirkning i forhold til status quo.  

Figur 13-2: Terminologi for miljøpåvirkninger, der anvendes til miljøvurderingerne 

I afsnit 13.4.2 beskrives anlæggets visuelle konsekvenser.  

13.2.4 Datagrundlag  

Kortlægningen udføres på grundlag af følgende kortmateriale 

og kommuneplaner: 

 Tematiske kort fra Kortforsyningen, 2020 

 Geodanmark, 2020 

 Ortofoto, forår, Kortforsyningen, 2020 

 Terrænmodel, 1,6 m, DHM-2007 

 Beskyttede naturtyper, september, 2020, 
Arealinformation 

 Jordartskort, Landskabselementer, september, 
2011, GEUS 

 Tønder Kommunes Kommuneplan 2017-2029 

 Esbjerg Kommuneplan 2018-2030 

Besigtigelse i marken er udført med henblik på: 

 Registrering af de faktiske forhold 

 Identificering af landskabelige 
sammenhænge 

 Udpegning af særlige karakteristiske 
landskaber 

 Vurdering af landskabelig fokus 

 Verificering af 
skrivebordsundersøgelser 
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13.3 Miljøstatus 

13.3.1 De overordnede landskabstræk 

Højspændingsanlægget etableres i en nord-sydgående linje, umiddelbart øst for Bramming, Gredstedbro, Ribe, Skær-

bæk, Bredebro og Tønder, hvor landskabet veksler mellem bakkeøer og i smeltevandsdale. Bakkeøerne, som blev dan-

net under den forrige istid (Saale-istiden) kendetegnes ved at være større, relativt flade bakkepartier uden markante 

terrænspring. Bysamfund blev primært etableret på de højereliggende bakkeøer eller på kanten af bakkeøerne. 

Under den seneste istid (Weichsel-istiden) blev landskabet vest for hovedopholdslinjen ikke dækket af is, men i stedet 

udsat for jordflytning og udvaskning. De store smeltevandssletter blev dannet ved, at smeltevand fra isen skyllede ud 

over de lavtliggende dele af landskabet og begravede dem i sand og grus. Smeltevandsdalene kendetegnes ved at være 

lavtliggende og flade og selvom de store smeltevandsfloder for længst er væk, fornemmes de stadig som brede ådale 

mellem bakkeøerne.  

De store vandløb som udspringer i Midtjylland, vest for den jyske højderyg, og som leder ud til Vesterhavet, ligger i 

smeltevandsdalene og er stadig markante landskabselementer. Smeltevandsdalene er derfor præget af vådområder 

omkring vandløbene, enge, vekslende bevoksning samt varierende anvendelse afhængig af jordens fugtighed.  

Overgangene mellem bakkeøerne og smeltevandsdale er stedvis tydelige, som nord for Kongeå, hvor ådalens kanter 

tydelig fornemmes. Andre steder, som ved Bredebro, er overgangen blødere og sværere at fornemme. Fælles for over-

gangene mellem bakkeøerne og smeltevandsdalene er, at der stedvis kan være lange kig udover landskabet.  

Ved Tange Bakker, Gasse Hede og langs Grønagergård ligger afgrænsede landskaber med indlandsklitter, hvis karakteri-

stiske lyngbeklædte bakker og åbne bevoksning, skiller sig tydeligt ud fra de omkringliggende landskaber. Indlandsklit-

terne består af flyvesand som ikke stammer fra havet, men som derimod stammer fra istidsaflejringer i indlandet.  

Landskabet som højspændingsledningen er placeret i, er overvejende større dyrkningslandskaber, adskilt af læhegn 

med en varierende længde, tæthed og retning, samt få større landbrugsejendomme. Mindre nedlagte landbrug bruges i 

dag til beboelse. Dyrkningslandskabet præges flere steder af tekniske anlæg i form af siloer og større landbrugsbygnin-

ger. Ved Ribe og ved Bredebro ligger der Biogasanlæg. 

13.3.2 Øvrige infrastrukturanlæg 

Højspændingsanlægget krydser E20 nord for Bramming og øst for Tønder krydser højspændingsanlægget banen mellem 

Tønder og Tinglev.  

Nær den fremtidige 400kV højspændingsledning findes i dag strækninger med 60kV og 150kV højspændingsluftlednin-

ger. Hvor 60 kV eller 150 kV krydses af 400kV, bliver disse kabellagt. Ved Endrup, Bramming, Gredstedbro, Ribe og Bre-

debro ligger der højspændingsstationer og projektet medfører ikke ændringer på disse, udover en tilslutning i Endrup.  

Vindmøller præger landskabet og står spredt langs store dele af strækningen, men særligt syd for Ribe og ned mod 

grænsen, er vindmøllerne synlige i landskabet på grund af deres tæthed og placering.   
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Figur 13-3. Oversigtskort over de store geomorfologiske landskabstræk som danner udgangspunkt for de 5 delstræk-

ninger. 
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Figur 13-4. Oversigtskort der viser kommunale udpegninger for de 5 delstrækninger. 
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Figur 13-5. Oversigtskort der viser tekniske anlæg for de 5 delstrækninger. 
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13.3.3 De 5 delstrækninger med udvalgte fokusområder 

Højspændingsanlægget fra Endrup til grænsen er placeret i en række forskelligartede landskaber. Landskaberne indde-

les i fem delstrækninger, for at sikre en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse og vurdering af landskabet langs højspæn-

dingsanlægget.  

Delstrækningerne er hovedsageligt inddelt efter større naturgeografiske skel mellem bakkeøer, hedesletter og ådale, 

hvor landskabet naturligt skifter karakter.  

For hver af de fem delstrækninger, beskrives landskabets væsentligste karaktertræk, som vil danne en større forståel-

sesramme omkring fokusområder indenfor hver delstrækning. De udvalgte fokusområder er oplistet under hver af dels-

trækningerne nedenfor, og er valgt ud fra et af følgende kriterier:  

 Vurderes at udgøre et repræsentativt eller sammenhængende landskab for delstrækningen 

 Vurderes særligt sårbare overfor etablering af et teknisk anlæg  

Fokusområderne beskrives enkeltvist med henblik på at beskrive den landskabelige værdi og sårbarhed i nærværende 

kapitel. I afsnit 13.4 Miljøvurdering beskrives den visuelle påvirkning ligeledes for hvert fokusområde.  

 

Tabel 13-1. Oversigt over de fem delstrækninger med i alt 16 udvalgte fokusområder. 

Delstrækning 1: Holsted Bakkeø  

 Sneum Å 

 Vibæk Å 

 Holsted Å 

 Ilsted Å 

 Sønder Boel Mark 

Delstrækning 2: Ribe Ådal 

 Kongeådalen 

 Ribe Mose 

 Tange Bakker 

 

Delstrækning 3: Toftlund Bakkeø 

 Roager 

 Gasse Hede  

Delstrækning 4: Brede Ådal 

 Bred Å 

 Røgel Hede 

Delstrækning 5: Abild Bakkeø / Vid Ådal 

 Vidå 

 Jejsing Bjerg 

 Grønå 

 Grænsen 
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Figur 13-6. Oversigtskort der viser de fem delstrækninger og fokusområderne. 
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13.3.3.1 Delstrækning 1: Holsted Bakkeø 

 

Figur 13-7. Foto – Delstrækning 1, Holsted Bakkeø – Det rekreative naturområde ved Sneum Å. 

13.3.3.1.1 Overordnet landskabskarakter 

Delstrækningen på Holsted Bakkeø er ca. 15 km lang og er afgrænset af Esbjerg Bakkeø mod nord og smeltevandsdalen 

langs Kongeå mod syd (se Figur 13-8). Delstrækningen dækker hovedsagelig Holsted Bakkeø, hvis overordnede karakter 

er præget af intensiv landbrugsdrift med store landbrug, og enkelte små skove og læhegn, som omkranser marklod-

derne. Strukturen er varierende, da størrelsen og orienteringen på marklodderne og læhegn varierer betydeligt. Den 

overvejende landbrugsstruktur brydes dog flere steder af mindre smeltevandsdale i forbindelse med Sneum Å, Holsted 

Å og Ilsted Å, der med deres naturligt slyngede forløb og ekstensive anvendelse, markerer sig tydeligt i landskabet.  

Landskabet som linjeføringen placeres i, veksler således mellem små afgrænsede landskabsrum med sporadisk beplant-

ning langs og i ådalene, til store åbne dyrkningsflader med lange ubrudte læhegn og vid udsyn over landskabet.  

Bebyggelsen er primært koncentreret omkring flere mindre bysamfund ved bl.a. Endrup, Bramming, Gørding og Gred-

stedbro, men ses også sporadisk placeret langs mindre veje spredt over hele delstrækningen.  

13.3.3.1.2 Kommunale landskabsudpegninger 

Esbjerg kommune har udpeget landskaberne langs Sneum Å, Vibæk Å, Holsted Å og Ilsted Å som større sammenhæn-

gende landskaber og værdifulde landskaber. Begrundelserne for udpegningerne er landskabernes unikke topografi og 

samspillet med bebyggelsesstrukturen og arealanvendelsen. Omkring Ilsted Å har de udpegede landskaber været fri-

holdt for større tekniske anlæg. 

Et større dyrkningslandskab omkring Sønder Boel Mark, er udpeget som et større uforstyrret landskab, karakteriseret af 

store dyrkningsarealer, lange hegn og åbne kig. Området er en del af et større landskabsstrøg i den sydøstlige del af 

kommunen, der overvejende har været friholdt for større byggerier og tekniske anlæg. 
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Figur 13-8. Delstrækning 1, Holsted Bakkeø 
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13.3.3.1.3 Sneum Å  

 

 

Figur 13-9. Sneum Å. Eksisterende forhold. Fotoet er taget fra de åbne marker ved åløbet syd for Endrupholm. 

 

Landskabets karakter 

I erosionsdalen langs Sneum Å, ligger et landskabstræk bestående af uspolerede og lavtliggende engområder. Ådalen 

ligger syd for Endrupholm Gods, og landskabet bærer præg af at være et kulturhistorisk levn, fra godsets tidligere tilhø-

rende parkanlæg. Engene er i dag omsluttet af tæt, veletableret skov og bevoksning. Landskabstrækket er en lille isole-

ret landskabslomme, med kun begrænset visuel kontakt til det omkringliggende landskab mod syd. Landskabet fremstår 

i dag helt uforstyrret og er ikke visuelt påvirket af tekniske anlæg og vurderes derfor være sårbart overfor etablering af 

et nyt højspændingsanlæg.  

Esbjerg kommune har udpeget landskaberne langs Sneum Å som større sammenhængende landskaber og værdifulde 

landskaber. Begrundelserne for udpegningerne er landskabernes unikke topografi og samspillet med bebyggelsesstruk-

turen, arealanvendelsen samt den rekreative og landskabelige sammenhæng med den nærtliggende Vibæk Å. 
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13.3.3.1.4 Vibæk Å 

 

 

Figur 13-10. Vibæk Å. Eksisterende forhold. Fotoet er taget langs åen syd for Endrup. 

 

Landskabets karakter  

Landskabet omkring Vibæk Å markerer sig som en lille og frodig smeltevandsdal, som tydeligt skærer sig igennem Hol-

sted Bakkeø syd for Sneum Å. Bevoksningen er tæt og primært koncentreret omkring åens brinker, hvor de omkringlig-

gende dyrkningsmarker grænser helt op til åen. Området er stærkt påvirket af motorvej E20, som passerer tæt forbi 

åen mod syd. Grundet disse forhold vurderes landskabet at være robust overfor etablering af et nyt højspændingsan-

læg.  

Esbjerg kommune har udpeget landskaberne langs Vibæk Å, Holsted Å som større sammenhængende landskaber og 

værdifulde landskaber. Begrundelserne for udpegningerne er landskabernes unikke topografi og samspillet med bebyg-

gelsesstrukturen og arealanvendelsen samt den rekreative og landskabelige sammenhæng med den nærtliggende 

Sneum Å. 
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13.3.3.1.5 Holsted Å 

 

 

Figur 13-11. Holsted Å. Eksisterende forhold. Fotoet er taget fra Smedegårdsvej ca. 400 m fra det sted, hvor 

højspændingsanlægget krydser ådalen. 

 

Landskabets karakter 

Dalstrøget omkring Holsted Å markerer et tydeligt skift i landskabet mellem åbent kuperede engområde i bunden af 

smeltevandsdalen og en tættere beplantning langs ådalens brinker. Den lave og sporadiske bevoksning skaber et karak-

teristisk og sammenhængende landskabsrum med lange kig langs ådalen. Landskabet fremstår uforstyrret og upåvirket 

af tekniske anlæg og vurderes være sårbart overfor etablering af et nyt højspændingsanlæg. 

Esbjerg kommune har udpeget landskabet langs Holsted Å som større sammenhængende landskab og værdifuldt land-

skab. Begrundelserne for udpegningerne er landskabernes unikke topografi og samspillet med bebyggelsesstrukturen 

og arealanvendelsen. 
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13.3.3.1.6 Ilsted Å 

 

 

Figur 13-12. Ilsted Å. Eksisterende forhold. Fotoet er taget fra Nr. Høegvej og viser hvor luftledningsanlægget krydser 

Ilsted Å. 

 

Landskabets karakter 

Det lavtliggende landskab omkring Ilsted Å er et smalt og tydeligt afgrænset engområde, som støder op til, og bryder 

med det karakteristiske bakkeølandskab, defineret af større dyrkningsmarker, inddelt af lange hegn. Bevoksningen er, i 

kontrast til de præcise markflader, sporadisk og lav med en tættere koncentration omkring åens brinker. Fokusområdet 

repræsenterer derved en ændring i landskabets skala, hvor overgangen mellem forskellige landskabsrum markeres. 

Landskabet fremstår flere steder isoleret, men brydes to steder af banen mod Esbjerg samt Gørdingvej. Landskabet vur-

deres derfor at være mindre sårbart overfor etablering af et nyt højspændingsanlæg. 

Esbjerg kommune har udpeget landskabet langs Ilsted Å som større sammenhængende landskab og værdifuldt land-

skab. Begrundelserne for udpegningerne er landskabernes unikke topografi, samspillet med bebyggelsesstruktur og 

arealanvendelse. Landskaberne langs Ilsted Å er friholdt for større tekniske anlæg og indgår i en rekreativ og landskabe-

lig sammenhæng med de nærtliggende vandløb som strækker sig langt ind i landet. 
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13.3.3.1.7 Sønder Boel Mark  

 

 

Figur 13-13. Sønder Boel Mark, øst for Sejstrup. Eksisterende forhold. Fotoet er taget fra Puggårdsvej øst for Sejstrup, 

hvor det nye højspændingsanlæg krydser vejen. 

Landskabets karakter 

Landskabet omkring Sønder Boel Mark er et repræsentativt storskala bakkeølandskab, adskilt af levende hegn og større 

landbrugsejendomme, ofte flankeret af tæt beplantning. Markerne har en varierende orientering og størrelse. Det land-

skabelige rum åbner sig stedvist op mellem de levende hegn, med lange kig over markerne.  

Esbjerg kommune har udpeget landskaberne omkring Sønder Boel Mark som et større uforstyrret landskab, karakterise-

ret ved de store dyrkningsarealer, de levende hegn og de lange åbne kig. Området er en del af et større landskabstræk i 

den sydøstlige del af kommunen, der overvejende har været friholdt for større byggerier og tekniske anlæg. I kraft af 

den store skala og sammensatte struktur vurderes landskabet at være mindre sårbart overfor etablering af et nyt høj-

spændingsanlæg. 
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13.3.3.2 Delstrækning 2: Ribe Ådal 

 

Figur 13-14. Foto – Delstrækning 2, Ribe Ådal – Kig mod øst, set fra Ribe domkirke. 

13.3.3.2.1 Overordnet landskabskarakter 

Delstrækningen i Ribe Ådal er ca. 12 km lang og er afgrænset af to karakteristiske smeltevandsdale, Kongeådalen mod 

nord og Ribe Ådal mod syd (se Figur 13-15). Fra den nordlige afgrænsning af ådalen, falder terrænet betydelig ned mod 

Kongeå, hvor man fra toppen kan opleve en vid udsigt over ådalen og hedesletten. Kongeå markerer sig tydeligt i land-

skabet med sit slyngede forløb. Syd for Kongeå flader landskabet ud og et stort, fladt landskabsrum åbner sig op. Områ-

det er karakteriseret som et intensivt dyrkningslandskab, med store markflader, lange læhegn, overvejende med en 

nord-sydgående orientering. 

Ribe Østerå slynger sig igennem landskabet langs den sydlige del af delstrækningen, hvor dyrkningsformen er mere eks-

tensiv med græssende kreaturer.  

De to smeltevandsdale er, af Esbjerg kommune, udpeget som bevaringsværdige landskaber, mens et større naturom-

råde ved Tange Bakker og Tange Plantage, er fredet naturområde, beliggende på indlandsklitter, som små puder hævet 

over det øvrige terræn. Bebyggelsen og de store landbrug ligger spredt i landskabet, mens landsbyerne primært er pla-

ceret på kanten af de to ådale. 

Området er i dag allerede stærkt påvirket af tekniske anlæg, med bl.a. eksisterende højspændingsanlæg samt et stort 

biogasanlæg nord for Ribe, som tydeligt markerer sig i det åbne landskabsrum øst for Ribe. Enkelte spredte vindmøller 

står i landskabet. Alle krydsende 60 kV luftledningsanlæg vil blive kabellagt før etablering af det nye 400 kV højspæn-

dingsledning. Der er desuden truffet en politisk beslutning om at alle 150 kV luftledningsanlæg vil blive nedtaget inden-

for en kortere årrække. 

13.3.3.2.2 Kommunale landskabsudpegninger 

Esbjerg kommune har i delområdet udpeget landskabet langs Kongeåen som større sammenhængende landskab, et 

større uforstyrret landskab og et værdifuldt landskab. Begrundelserne for udpegningerne er Kongeåens og kongeåda-

lens unikke landskabelige karakter og kulturhistoriske værdi. Ådalens forløb øst for Plougstrup Møllevej betegnes som 

særligt værdifuld, men arealerne ligger øst for højspændingsanlæggets tracé. Overgangen til Holsted Bakkeø mellem 

Gredstedbro og Jernvedlund, betegnes også som særligt værdifuld. 
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Landskaberne øst for Ribe langs Hjortvad Å, er udpeget som større sammenhængende landskab, et større uforstyrret 

landskab og et værdifuldt landskab. Området er en del af et større landskabsstrøg i den sydøstlige del af kommunen, 

der overvejende er friholdt for større byggeri og tekniske anlæg. Landskabet opleves derfor relativt uforstyrret her. 

Fæsted og Kalvslund Mose ligger til begge sider af Hjortvad Å og er udpeget som større sammenhængende landskab, et 

større uforstyrret landskab og et værdifuldt landskab. Området er udpeget på grund af dets karakter med de flade ube-

byggede men opdyrkede mosefalder med en karakteristisk opdyrkningsstruktur. Området er en del af et større land-

skabsstrøg i den sydøstlige del af kommunen, der overvejende er friholdt for større byggeri og tekniske anlæg.  

Landskabet i Esbjerg Kommune langs Ribe Østerå er udpeget som sammenhængende landskab, et værdifuldt landskab 

og et uforstyrret landskab. Området er udpeget for at fastholde dets karakter som naturområde uden nævneværdig 

bebyggelse og beplantning. 

 

 

Figur 13-15. Kort – Delstrækning 2, Ribe Ådal. 
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13.3.3.2.3 Kongeådalen  

 

 

Figur 13-16. Kongeådalen. Eksisterende forhold. Fotoet er taget fra en strækning med et højtliggende, åbent 

landskab, omtrent halvvejs mod Jernved. 

 

Landskabets karakter 

Landskabet omkring Kongeådalen kendetegnes ved at have en stor skala og et markant terrænfald mod Kongeå. Fra 

Holsted Bakkeø opleves en vid udsigt ned over ådalen og hedesletten. Kongeå markerer sig med sit brede slyngede for-

løb tydeligt i landskabet øst for Gredstedbro. Området er næsten fri for bevoksning, da jorden flere steder dyrkes inten-

sivt helt ned til vandløbet, hvilket visuelt forstærker og sammenbinder det store åbne landskabsrum på tværs af ådalen. 

Landskabet i Kongeådalen, nær Gredstedbro er i dag påvirket af et 150 kV højspændingsanlæg, som dog vil blive nedta-

get indenfor en kortere årrække, som led i en særskilt politisk beslutning. Desuden ses flere vindmøller i horisonten fra 

ådalens kant. Samlet set vurderes landskabet at være sårbart overfor etablering af et nyt højspændingsanlæg.  

Esbjerg kommune har i delområdet udpeget landskabet langs Kongeåen som større sammenhængende landskab, et 

større uforstyrret landskab og et værdifuldt landskab. Begrundelserne for udpegningerne er Kongeåens og kongeåda-

lens unikke landskabelige karakter og kulturhistoriske værdi. Kongeå er fredet, hvilket skal sikre et naturligt og uregule-

ret vandløbssystem samt bevare de landskabelige karakterer, herunder de dyrkede landbrugsområder, åens sammen-

hængende forløb og rekreative anvendelse. 
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13.3.3.2.4 Ribe Mose  

 

 

Figur 13-17. Ribe Mose. Eksisterende forhold. Fotoet er taget øst for Ribe, i den sydlige del af Ribe Mose. 

 

Landskabets karakter  

Landskabet øst for Ribe er overvejende karakteriseret af mose og hedeslette. I områder med hedeslette dyrkes jorden 

intensivt, og præges visuelt af de nord-sydgående læhegn, som tydeligt inddeler markrummene. I områder med mose, 

dyrkes jorden overvejende ekstensivt, hvoraf enkelte arealer henligger som uopdyrkede naturarealer. 

Terrænet er fladt, hvorved landskabet opleves som relativt åbent med stedvis længere kig. Området er i dag allerede 

påvirket af tekniske anlæg, med bl.a. det eksisterende 150 kV højspændingsanlæg, som dog vil blive nedtaget indenfor 

en kortere årrække, som led i en særskilt politisk beslutning.  Området er desuden påvirket af et stort biogasanlæg, som 

sammen med enkelte spredte vindmøller tydeligt markerer sig i det åbne landskabsrum øst for Ribe. Samlet set vurde-

res landskabet at være sårbart overfor etablering af et nyt højspændingsanlæg. 

Fæsted og Kalvslund Mose ligger til begge sider af Hjortvad Å og er udpeget som større sammenhængende landskab, et 

større uforstyrret landskab og et værdifuldt landskab. Området er udpeget på grund af dets karakter med de flade ube-

byggede men opdyrkede mosefalder med en karakteristisk opdyrkningsstruktur. Området er en del af et større land-

skabsstrøg i den sydøstlige del af kommunen, der overvejende er friholdt for større byggeri og tekniske anlæg. 

 

 

.  
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13.3.3.2.5 Tange Bakker 

 

 

Figur 13-18. Tange Bakker. Eksisterende forhold. Fotoet er taget fra den østlige del af Tange Bakker. 

 

Landskabets karakter 

Naturområdet omkring Tange Bakker og Tange Plantage er et sjældent indlandsklitlandskab, med blandet skov og hede, 

dannet af flyvesand. Fra de karakteristiske lyngbeklædte bakker, der tegner sig tydeligt i landskabet, er der lange kig ud 

over de åbne enge ved Ribe Å, som slynger sig i landskabet, kun flankeret af enkelte buske og lav bevoksning. Den øst-

lige del af Tange Bakker er udlagt som plantage. To eksisterende luftledninger krydser i dag området fra Ribe Højspæn-

dingsstation, der ligger lige vest for Tange Plantage, og hen over Ribe Å. Landskabet er således i dag påvirket af tekniske 

anlæg, vurderes derfor at være mindre sårbart overfor etablering af et nyt højspændingsanlæg. 

Landskabet i Esbjerg Kommune langs Ribe Østerå er udpeget som sammenhængende landskab, et værdifuldt landskab 

og et uforstyrret landskab. Området er udpeget for at fastholde dets karakter som naturområde uden nævneværdig 

bebyggelse og beplantning.  
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13.3.3.3 Delstrækning 3: Toftlund Bakkeø 

 

Figur 13-19. Foto – Delstrækning 3, Toftlund Bakkeø – åbent landskab syd for Roager. 

 

13.3.3.3.1 Overordnet landskabskarakter 

Delstrækningen på Toftlund Bakkeø er ca. 18 km lang og er afgrænset af smeltevandsdalen ved Ribe Østerå mod nord 

og Brede Ådal mod syd (se Figur 13-20). Karakterområdet har et let bølgende terræn og præges af hedeplantage, min-

dre beplantninger og læhegn i mosaik med middelstore dyrkningsarealer. Landskabet opleves de fleste steder som 

middelstore, lukkede landskabsrum afgrænset af bevoksninger. Området er stort set friholdt for tekniske anlæg og 

antallet af store landbrugsbygninger er begrænset. Den sparsomme bebyggelse sammenholdt med de lukkede land-

skabsrum bevirker, at landskabet opleves som uforstyrret.  

Omkring Roager, placeret på toppen af bakkeøen, ændrer landskabet karakter til et helt åbent landskabsrum med store 

vidder, hvorfra man har vid udsigt over de store dyrkningsflader. Beplantningen er sporadisk og de lange læhegn ofte 

orienteret i nord-syd gående retning. Landskabet præges af et eksisterende 150 kV luftledningsanlæg, hvis master tyde-

ligt markerer sig i landskabet. Derudover, præges landskabet af flere vindmøller, dels spredte enkeltstående møller, 

samt flere steder i større formationer af 6-14 vindmøller som danner markante tekniske anlæg i landskabet. 

Inden for området findes spredte indlandsklitter ved bl.a. Gasse Hede – Et område bestående af flyvesand og delvist 

dækket af bevoksning, som et landskabeligt levn fra istidsaflejringer i indlandet. 

Disse områder er af Tønder kommune, udpeget som bevaringsværdige landskaber, mens et større smeltedalslandskab 

omkring Brøns Å er udpeget som en del af et større sammenhængende landskab, der med sit slyngede forløb og eks-

tensive anvendelse med sporadisk beplantning markerer sig tydeligt i landskabet. 

13.3.3.3.2 Kommunale landskabsudpegninger 

Tønder Kommune har udpeget landskabet langs Brøns Å som større sammenhængende landskab, fordi landskabet ind-

går i værdifulde sammenhænge. Landskabet langs Brøns Å har arealer der tilsammen skaber en sammenhængende hel-

hed i en større skala.  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Flyvesand
https://da.wikipedia.org/wiki/Istid
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Tønder Kommune har udpeget bevaringsværdige landskaber ved Gasse Hede. Landskaberne er særlige landskaber, der 

skal beskyttes og bevares. Landskaberne afspejler de geologiske processer, der har givet landskabet sin form eller som 

vidner om områdets kulturhistorie og menneskelig brug. 

Nord for Brøns Å og Gasse Hede står en rektangulær formation af 14 vindmøller. Højspændingsanlægget krydser vind-

møllerne ortogonalt, så anlæggets linjer følger linjerne som vindmøllerne er placeret ud fra. 

 

 

Figur 13-20. Kort – Delstrækning 3, Toftlund Bakkeø. 
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13.3.3.3.3 Roager 

 

 

Figur 13-21. Vestermarksvej, Roager. Eksisterende forhold. Fotoet er optaget fra Vestermarksvej, umiddelbart vest for 

Roager Kirke. 

 

Landskabets karakter 

Landskabet vest for Roager kendetegnes som et karakteristisk bakkeølandskab med store sammenhængende dyrknings-

arealer højt beliggende på toppen af Toftlund Bakkeø. Særligt terrænets dramatiske fald mod syd, præsenterer landska-

bets store skala med åbne vidder og lange uforstyrrede kig hen over markerne. Jorden er intensivt dyrket, og beplant-

ningen sporadisk, primært koncentreret omkring de spredte bebyggelser og Roager, som ligger delvist afskærmet. Vest 

for Roager findes et 150 KV luftledningsanlæg, hvis master tydeligt markerer sig i landskabet. Vest og syd for Roager 

ligger fire grupper med hver 6-14 vindmøller som er synlige fra lang afstand. Landskabet er således allerede påvirket af 

tekniske anlæg og vurderes derfor at være mindre sårbart overfor etablering af et nyt højspændingsanlæg.  
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13.3.3.3.4 Gasse Hede  

 

 

Figur 13-22. Gasse Hede. Eksisterende forhold. Fotoet er taget fra en lokalvej, med udsyn over et sammenhængende 

hedestykke og med Rømøvej (Rute 175) i baggrunden. 

 

Landskabets karakter 

Gasse Hede, beliggende i forbindelse med Gasse Høje på Toftlund Bakkeøs sydvestlige afslutning, er skabt af flyvesand. 

Området fremstår med sit tydelige, småbakkede og lyngbeklædte landskabstræk, meget åbent og velbevaret, hvilket 

forstærkes ydermere af de nærliggende skove og plantager, som markerer en tydelig afgrænsning. Landskabet er i dag 

påvirket af det eksisterende 150 KV luftledningsanlæg, som ligger i det yderste af området mod øst. Landskabet vurde-

res derfor at være mindre sårbart overfor etablering af et nyt højspændingsanlæg. 

Tønder Kommune har udpeget bevaringsværdige landskaber ved Gasse Hede. Begrundelse for udpegningen er de geo-

logiske processer, der har givet landskabet sin form eller som vidner om områdets kulturhistorie og menneskelig brug.  
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13.3.3.4 Delstrækning 4: Brede Ådal 

 

Figur 13-23. Foto – Delstrækning 4, Brede Ådal – View øst for Bredebro. 

13.3.3.4.1 Overordnet landskabskarakter 

Delstrækningen i Brede Ådal er ca. 16 km lang og afgrænses af bakkeøerne Toftlund Bakkeø mod nord og Abild Bakkeø 

mod syd (se Figur 13-24). Landskabet er overvejende hedeslette, et resultat af istidens smeltevand, som har formet det 

karakteristiske flade landskab. I dag er området karakteriseret af et intensivt dyrkningslandskab, med store marklodder, 

lange læhegn, i varierende retning, som veksler mellem store åbne landskabsrum med lange kig gennem ådalen, til min-

dre afgrænsede rum, hvor udsigten, særlige fra de mindre veje, begrænses af sporadisk bevoksning. 

Længst mod syd, i området nord for Bredebro, brydes den karakteristiske markstruktur af Brede Å, hvis slyngede forløb 

tydeligt skærer sig på tværs af landskabet. Ålandskabet omkring Brede Å, er af Tønder Kommune, udpeget som et beva-

ringsværdige landskab, mens et større moselandskab, omkring Sølsted Mose, Kongens Mose og Draved Skov, er udpe-

get som en del af et større sammenhængende landskab.   

Området er i dag allerede stærkt påvirket af tekniske anlæg, med bl.a. spredte vindmøller i mindre grupper, eksiste-

rende højspændingsanlæg samt jernbanen, som forbinder Skærbæk og Bredebro.  

13.3.3.4.2 Kommunale landskabsudpegninger 

Tønder Kommune har langs Brede Å udpeget større sammenhængende landskaber og Bevaringsværdige landskaber. 

Landskaberne indgår i værdifulde sammenhænge, og skal beskyttes og bevares. Landskabet langs Brøns Å har arealer 

der tilsammen skaber en sammenhængende helhed i en større skala og afspejler de geologiske processer, der har givet 

landskabet sin form. 

Tønder Kommune har udpeget Større sammenhængende landskaber mellem Sølsted Mose og Kongens Mose da area-

lerne skaber en sammenhæng mellem moselandskaberne. 
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Figur 13-24. Kort – Delstrækning 4, Brede Ådal. 
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13.3.3.4.3 Brede Å  

 

 

Figur 13-25. Bredebro. Eksisterende forhold. Fotoet er taget fra hovedvejen umiddelbart øst for Brede Kirke, hvorfra 

den eksisterende højspændingsstation ses tydeligt. 

 

Landskabets karakter 

Landskabet omkring ådalen har bløde og udefinerede overgange mellem bakkeø og ådal. Desuden er den lavtliggende 

hedeslette udlagt som dyrkningslandskab, hvilket ydermere bidrager til at udviske overgangene. Derimod tegner det 

nære landskab omkring Brede Å sig som et tydeligt landskabstræk, hvor det smalle slyngede vandløb, det åbne landskab 

omkring engene og den sporadiske og lave bevoksning, står i kontrast til de smalle markrum, som grænser op til vandlø-

bet.  

Området er i dag påvirket af forskellige tekniske anlæg, herunder flere luftledningsanlæg, et biogasanlæg samt en høj-

spændingsstation. De tekniske anlæg præger ådalslandskabet, som således vurderes at være robust overfor etablering 

af et nyt højspændingsanlæg. 

Tønder Kommune har langs Brede Å udpeget større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber på 

grund af vandløbenes sammenhængende udstrækning og karakter. 
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13.3.3.4.4 Røgel hede  

 

 

Figur 13-26. Trælborgvej, Bredebro. Eksisterende forhold. Fotoet er taget fra den lille lokalvej Trælborgvej, hvor det 

eksisterende højspændingsanlæg ses over markerne. 

 

Landskabets karakter 

Landskabet syd for Bredebro er et karakteristisk fladt ådals-landskab, beliggende mellem en mindre bakkeø ved Brede-

bro og Abild Bakkeø. Landskabet er sammensat, vekslende mellem dyrkede marker, våde moseområder og hede, samt 

af større tætte skovpartier og bevoksede enklaver. Området er i dag påvirket af flere tekniske anlæg, herunder det eksi-

sterende 150 kV luftledningsanlæg, som passerer forbi Røgel Hede mod øst.  De tekniske anlæg præger landskabet, 

som således vurderes at være mindre sårbart overfor etablering af et nyt højspændingsanlæg. 
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13.3.3.5 Delstrækning 5: Abild Bakkeø – grænsen 

 

Figur 13-27. Foto – Delstrækning 5, Abild Bakkeø / Vidå – på den dansk-tyske grænse. 

13.3.3.5.1 Overordnet landskabskarakter 

Delstrækningen er 13 km og dækker hovedsagelig Abild bakkeø, men brydes af erosionsdalen omkring Vidå og Grønå, 

som grænser op til Tyskland (se Figur 13-28). Landskabet på delstrækningen er komplekst, og varierer i landskabsstruk-

tur fra intensiv landbrugsdrift med omkransende læhegn, enkelte små skove og store landbrug på bakkeøen, til lavtlig-

gende engområder og overdrev omkring de store å-løb ved Vidå og Grønå. Begge ådale markerer sig som tydelige land-

skabstræk, men hvor landskabsrummet omkring Vidå er afgrænset med korte kig, åbner landskabet sig mere op om-

kring Grønå og præsenterer lange kig langs åen med sporadisk lav beplantning og ekstensiv anvendelse. 

Hele dalstrøget er af Tønder kommune, udpeget som bevaringsværdige sammenhængende landskaber, som meget ka-

rakteristisk forbinder og trækker marsklandskabet langt ind i landet. Jejsing Bjerg er et højtliggende og fredet naturom-

råde sydligt beliggende på Jejsing Bakkeø. Bebyggelse er primært koncentreret omkring flere mindre bysamfund ved 

bl.a. Sølsted, Abild, Sæd og Jejsing, men ses også sporadisk placeret i mindre enklaver over hele delstrækningen.  

De mange og markante vindmøller fylder meget i det landskabelige billede på hele delstrækningen, nogen steder en-

keltvis – andre steder i grupper og overvejende uden strukturelle formationer. 

13.3.3.5.2 Kommunale landskabsudpegninger 

Tønder Kommune har udpeget større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber langs Vidå. Land-

skabet langs Vidå har arealer der tilsammen skaber en sammenhængende helhed i en større skala og afspejler de geolo-

giske processer, der har givet landskabet sin form.  

Tønder kommune har ligeledes udpeget større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber langs 

Grønå. Arealerne langs åen er en del af marsken, og skaber en sammenhængende helhed i en større skala, som meget 

karakteristisk trækker marsklandskabet langt ind i landet og i en zone langs grænsen til Tyskland.  

Jejsing Bjerg er et højtliggende og fredet naturområde sydligt beliggende på Jejsing Bakkeø. Arealet ved Jejsing Bjerg er 

udpeget som bevaringsværdigt landskab, fordi området afspejler de geologiske processer, der har givet landskabet sin 

form. 
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Figur 13-28. Kort – Delstrækning 5, Abild Bakkeø / Vidå. 
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13.3.3.5.3 Vidå  

 

 

Figur 13-29. Vidå. Eksisterende forhold. Fotoet er taget syd for Store Emmerske, hvor Vidå deler sig i Arnå og Hvirlå. 

 

Landskabets karakter 

Landskabet omkring Vidå kendetegnes ved det brede udrettede vandløb, som tegner et tydeligt landskabstræk med 

lange kig på tværs af de åbne, intensivt dyrkede marker, der grænser helt op til vandløbet. Syd for St. Emmerske, hvor 

vandløbet optager et mere slyngende forløb og deler sig i hhv. Arnå og Hvirlå, ændrer landskabet karakter til mere eks-

tensiv anvendelse med korte kig. Bevoksningen er sporadisk og primært koncentreret omkring vandløbene, hvilket giver 

et visuelt mere afgrænset landskabeligt rum. Området er i dag ikke visuelt påvirket af tekniske anlæg, udover få enkelt-

stående vindmøller og vurderes derfor at være sårbart overfor etablering af et nyt højspændingsanlæg. 

Tønder Kommune har udpeget større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber langs Vidå. Land-

skabet langs Vidå har arealer der tilsammen skaber en sammenhængende helhed i en større skala og afspejler de geolo-

giske processer, der har givet landskabet sin form. 
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13.3.3.5.4 Jejsing Bjerg 

 

 

Figur 13-30. Jejsing Bjerg. Eksisterende forhold. Fotoet er taget fra den vestlige del af Jejsing Bakkeø, set mod sydvest 

og Grønå. 

 

Landskabets karakter 

Jejsing Bjerg ligger på den vestlige del af Jejsing Bakkeø, hvor terrænet hæver sig markant over hedeflader og marsk-

enge. Herfra skråner terrænet brat mod den lave slette og engene omkring Grønå og Sønderå. Fra Jejsing Bjerg er der 

lange kig mod syd til både Tønder By og marsken. Fra den høje placering i landskabet, er der udsigt til flere tekniske an-

læg, hvor især de store vindmøller markerer sig det store landskab. Området vurderes derfor at være robust overfor 

etablering af et nyt højspændingsanlæg. 

Arealet ved Jejsing Bjerg er af Tønder Kommune udpeget som bevaringsværdigt landskab, fordi området afspejler de 

geologiske processer, der har givet landskabet sin form. Det fredede højdepunkt er et særligt karakterfuldt landskabs-

træk i området på grund af sin udsigt og de stejle skrænter der møder det flade og lavtliggende landskab omkring Sæd. 
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13.3.3.5.5 Grønå 

 

 

Figur 13-31. Grønå. Eksisterende forhold. Fotoet er taget langs Grønå, sydvest for Rørkær og set mod øst. 

 

Landskabets karakter  

Landskabet omkring Grønå kendetegnes ved åens forløb på tværs af de åbne, intensivt dyrkede marker, som grænser 

helt op til åen. Åen er et karakterfuldt landskabselement i kraft af sit udrettede forløb med brede bløde brinker og et 

vandspejl, der ligger markant lavere end det omgivende dyrkningslandskab. Bevoksningen er sporadisk, lav og koncen-

treret langs åen, hvilket visuelt sammenbinder og forstærker det store landskabsrum langs åen. Mod syd er landskabet 

stærkt præget af vindmøller, som står på linje parallelt med åen. Området vurderes derfor være mindre sårbart overfor 

etablering af et nyt højspændingsanlæg. 

Arealerne langs Grønå er af Tønder Kommune udpeget som større sammenhængende landskab, da arealerne tilsam-

men skaber en sammenhængende helhed i en større skala. Landskabet er den østlige del af marsken som strækker sig 

ind langs Grønå og i en zone langs grænsen til Tyskland. 
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13.3.3.5.6 Grænsen 

 

 

Figur 13-32. Grænsen, set mod øst. Eksisterende forhold. Fotoet er taget sydøst for Sæd, så man ser ned langs den 

dansk-tyske grænse. 

 

Landskabets karakter 

Området nord for den tyske grænse og sydøst for Sæd åbner sig op ved marsken og tillader markante lange kig. Land-

skabet er karakteristisk fladt og består af smalle marklodder, kun afbrudt af smalle vandløb, enkelte læhegn og spora-

disk bevoksning. Mod syd langs grænsen, er landskabet markant præget af vindmøller, hvis vertikale linjer står i stærk 

kontrast til det flade marsklandskab. Samspillet mellem forskellige horisontale og vertikale tekniske anlæg vil typisk op-

leves som visuelt uroligt, og området vurderes derfor være sårbart overfor etablering af et nyt højspændingsanlæg. 

Landskabet langs grænsen til Tyskland er af Tønder Kommune udpeget som sammenhængende landskab, da arealerne 

sammen med marsklandskabet mod vest skaber en sammenhængende helhed i en større skala. 
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13.4 Miljøvurdering 

Afsnittet om miljøvurdering omfatter dels en beskrivelse af højspændingsanlæggets placering i landskabet samt en vur-

dering af anlæggets synlighed for hvert fokusområde. Anlæggets synlighed betegnes som Ikke synlig, mindre synlig, syn-

lig og markant synlig. Den visuelle konsekvens defineres efterfølgende af den landskabelige værdi og sårbarhed, beskre-

vet i afsnit 13.2.3 samt anlæggets synlighed som beskrevet i følgende afsnit for hvert fokusområde. 

13.4.1 Anlægsfasen 

Anlægsarbejderne vil medføre synlig jordbearbejdning og maskinkørsel m.m. omkring masteanlæg og langs linjeførin-

gen.  

Arbejdet ved den enkelte mast vil være kortvarigt, med en varighed på 2-4 måneder. Kun i kortere perioder af anlægs-

fasen vil der være kraner og andre maskiner som er synlige.  

Ved nedgravning af kabelanlæg vil der være maskiner og jord, der lægges op i en periode på op til ca. 20 dage.  

De mere længerevarende visuelle påvirkninger vil ske, hvor der etableres arbejdspladser til underboringer og over-

gangsstationer (ca. 1 år). Der er stadig tale om en relativ kort periode med landskabelige påvirkninger fra anlægsmaski-

ner, jordhåndtering etc., hvorfor påvirkningen vurderes at være mindre eller ubetydelig. 

Hvor luftledningsanlæg eller kabelanlæg krydser levende hegn eller passerer gennem skov eller krat, vil det under an-

lægsfasen være nødvendigt at rydde bevoksningen. Arbejdet med rydningen forventes at være kortvarigt og vare nogle 

uger, men selve rydningen af træer vil fremstå som åbne korridorer, der bryder med oplevelsen af en sammenhæn-

gende bevoksning og landskabet i øvrigt. Oplevelsen vil være mest tydelig umiddelbart under og efter anlægsarbej-

derne, men vil også vare ind i driftsfasen, da der ikke kan tillades højtvoksende træer under luftledningen eller træer 

med dybdegående rødder over kabelanlægget. Over en årrække kan arealer evt. vokse til med lavere, spredt beplant-

ning. 
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13.4.2 Driftsfasen 

13.4.2.1 Delstrækning 1: Holsted Bakkeø 

Højspændingsanlægget krydser de udpegede landskaber langs Sneum Å, Vibæk Å, Holsted Å og Ilsted Å. Landskaberne 

er udpeget til større sammenhængende landskaber og værdifulde landskaber af Esbjerg kommune.  

Højspændingsanlægget vil stå i kontrast til landskaberne langs vandløbene, som generelt er friholdt for større tekniske 

anlæg. De udpegede landskabers retning og udstrækning er på tværs af højspændingsanlægget, og derfor vil anlægget 

opleves meget lokalt hvor højspændingstraceet krydser vandløbene. Beplantning langs vandløbene og vandløbenes 

snoede forløb, begrænser lange kig i landskabet og langs vandløbene. Beplantningen vil sløre den visuelle konsekvens af 

anlægget, set fra landskaberne langs vandløbene. Anlægget vil dog opleves markant og i kontrast til omgivelserne, når 

man står helt tæt på. 

Højspændingsanlægget krydser igennem det større dyrkningslandskab omkring Sønder Boel Mark, som er udpeget som 

et større uforstyrret landskab. Landskabet rummer tekniske anlæg i form af højspændingsanlæg, vindmøller og større 

landbrugsbygninger. Landskabets skala er stor og højspændingsanlægget vil derfor ikke forringe landskabets visuelle 

fremtoning i særlig høj grad. 

Se desuden oversigtskort for hele delstrækningen med markering af fokusområder på næste side. 
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Figur 13-33. Kortudsnittet viser delstrækning 1 med fotostandpunkter. Se visualiseringsrapport for yderligere info. 
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13.4.2.1.1 Sneum Å 

 

 

Figur 13-34. Sneum Å. Visualisering af fremtidige forhold. 

 

Mellem højspændingsstationen vest for Endrup og overgangsstationen vest for Sneum Å, etableres strækningen som 

kabelanlæg. Overgangsstationen er placeret ved kanten af smeltevandsdalen vest for Sneum Å. Fra overgangsstationen 

og videre mod sydøst, etableres højspændingsanlægget som luftledningsanlæg. Den første mast efter overgangsstatio-

nen står i smeltevandsdalen tæt på Sneum Å. 

Etablering af et nyt luftledningsanlæg gennem det uforstyrrede og naturprægede område langs Sneum Å, vil påvirke 

områdets karakter. Anlæggets master, som placeres på kanten af ådalen, vil dominere oplevelsen, og de gennemgå-

ende horisontale ledninger vil forstyrre det åbne kig mod syd. Højspændingsanlægget vil være synligt, særligt lokalt ved 

det tekniske anlæg.  

Landskabet langs Sneum Å, er udpeget til større sammenhængende landskaber og værdifulde landskaber af Esbjerg 

kommune. Højspændingsanlægget vil stå i kontrast til landskaberne langs vandløbene, som generelt er friholdt for 

større tekniske anlæg. De udpegede landskabers retning og udstrækning er på tværs af højspændingsanlægget, og der-

for vil anlægget opleves lokalt hvor højspændingstraceet krydser vandløbene. Beplantning langs vandløbene og vandlø-

benes snoede forløb, begrænser lange kig i landskabet og langs vandløbene. Beplantningen vil sløre den visuelle konse-

kvens af anlægget, set fra landskaberne langs vandløbene. Anlægget vil dog opleves markant og i kontrast til omgivel-

serne, når man står helt tæt på.  
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13.4.2.1.2 Vibæk Å 

 

Figur 13-35. Motorvej E20. Visualisering af fremtidige forhold. 

 

Højspændingsanlægget krydser Vibæk Å og motorvej E20 som luftledningsanlæg. Anlægget krydser smeltevandsdalen 

og Vibæk Å i en tilnærmelsesvis vinkelret krydsning i forhold til vandløbet. Nord for Vibæk Å er der placeret en mast i 

kanten af det bevoksede område nord for åen. Syd for Vibæk Å er der placeret en mast umiddelbart syd for motorvej 

E20. Masterne står med tilnærmelsesvis samme afstand til hver side af Vibæk Å. 

Esbjerg kommune har udpeget landskaberne langs Vibæk Å som større sammenhængende landskaber og værdifulde 

landskaber.  

Højspændingsanlægget vil være synligt i området, som dog i forvejen er stærkt visuelt påvirket af at ligge tæt på motor-

vej E20. 
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Figur 13-36. Holsted Å. Visualisering af fremtidige forhold. 

13.4.2.1.3 Holsted Å 

Højspændingsanlægget krydser Holsted Å som luftledningsanlæg. Anlægget krydser ådalen i en svagt skrå vinkel i for-

hold til ådalens forløb. Masterne står med tilnærmelsesvis samme afstand til hver side af Holsted Å. Masten nord for 

ådalen, er placeret i skovbrynet nord for Holsted Å og syd for ådalen, er masten placeret vest for et beplantet areal om-

kring to ejendomme.  

Esbjerg kommune har udpeget landskaberne langs Holsted Å og Ilsted Å som større sammenhængende landskaber og 

værdifulde landskaber. Begrundelserne for udpegningerne er landskabernes unikke topografi og samspillet med bebyg-

gelsesstrukturen. Landskabet ved Holsted Å kendetegnes som et veldefineret og harmonisk landskabsrum, med lange 

åbne kig gennem ådalen.  

Højspændingsanlægget vil være synligt og lokalt give et mere teknisk præg til det relativt uforstyrrede og ekstensivt dyr-

kede naturområde. Her vil anlæggets vertikale højspændingsledninger samt de to master, som placeres på kanten af 

ådalen, opleves som kontrast til det naturprægede landskab. 
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Figur 13-37. Ilsted Å. Visualisering af fremtidige forhold. 

13.4.2.1.4 Ilsted Å 

Højspændingsanlægget krydser Ilsted Å som luftledningsanlæg. Anlægget krydser jernbanen mod Grindsted umiddel-

bart efter Ilsted Å. Omtrent 500m længere mod sydøst, krydser højspændingsanlægget jernbanen mod Vejen og langs 

jernbanen netop her, ligger Gørdingvej tæt på banen og følger jernbanen kortvarigt. Området bærer derfor allerede 

præg af tekniske anlæg. Luftledningsanlægget krydser Ilsted Å med en tydelig skrå vinkel.  

Landskabet ved Ilsted Å kendetegnes som et smalt og langstrakt landskab i det store bakkeølandskab. Esbjerg kommune 

har udpeget landskabet som større sammenhængende landskab og værdifuldt landskab. Højspændingsanlægget vil 

være synligt og påvirke områdets karakter hvor luftledningsanlægget krydser Ilsted Å. Landskabet opleves i dag som 

uforstyrret, og den skrå og lange krydsning vil opleves tydeligt og over en længere strækning langs Ilsted Å.  

Hvor anlægget krydser de to baner, vil luftledningsanlægget lokalt være synlig sammen med jernbanens elmaster og -

ledninger. Lokalt vil det give et markant teknisk præg og opleves som et visuelt uroligt landskabsbillede. 
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Figur 13-38. Sønder Boel Mark, øst for Sejstrup. Visualisering af fremtidige forhold. 

13.4.2.1.5 Sønder Boel Mark 

Højspændingsanlægget krydser Sønder Boel Mark som luftledningsanlæg. Anlægget slår to knæk ved Puggårdsvej, men 

følger derudover en lang lige linje igennem det forholdsvis flade og åbne landskab.  

Landskabet ved Sønder Boel Mark er af Esbjerg kommune udpeget som et større uforstyrret landskab, karakteriseret 

ved de store dyrkningsarealer, de levende hegn og de lange åbne kig. Området er en del af et større landskabsstrøg i 

den sydøstlige del af kommunen, der overvejende har været friholdt for større byggerier og tekniske anlæg. 

Højspændingsanlægget vil være synligt og påvirke områdets karakter, hvor det krydser det store og relativt åbne land-

skab. Dog vil de varierende retninger på læhegnene samt de større landbrugsejendomme, visuelt bryde højspændings-

anlægget op i mindre sekvenser. 

.   



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  496/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

13.4.2.2 Delstrækning 2: Ribe Ådal 

Højspændingsanlægget krydser det udpegede landskab langs Kongeåen og Hjortvad Å, som er udpeget som større sam-

menhængende landskab, et større uforstyrret landskab og et værdifuldt landskab af Esbjerg kommune.   

Højspændingsanlægget er kabellagt hvor det krydser Kongeåen og kabelovergangsstationen placeres udenfor de udpe-

gede landskaber. Kabelovergangsstationen vil fra lang afstand være synlig fra Jernvedvej hvor der er lange kig udover 

landskabet, men kabelovergangsstationen ligger i et landskab med bevoksning og levende hegn som vil sløre det tekni-

ske anlæg set fra højderyggen.  

Højspændingsanlægget er kabellagt hvor det krydser Hjortvad Å og kabelovergangsstationen etableres med stor af-

stand til de udpegede landskaber. Kabelovergangsstationen vil derfor ikke være synlig fra det udpegede landskab. 

Højspændingsanlægget krydser også Fæsted og Kalvslund Mose som ligger til begge sider af Hjortvad Å. Strækningen er 

kabellagt. Esbjerg kommune har udpeget arealerne som større sammenhængende landskab, et større uforstyrret land-

skab og et værdifuldt landskab. Den nordlige kabelovergangsstation ligger nord for de udpegede landskaber. Den syd-

lige kabelovergangsstation ligger syd for de udpegede landskaber. Begge kabelovergangsstationer ligger i flade landska-

ber hvor der er levende hegn, som slører de tekniske anlæg. 

Landskabet i Esbjerg Kommune langs Ribe Østerå er udpeget som værdifuldt landskab, større uforstyrret landskab og 

som større sammenhængende landskab.  

Højspændingsanlægget er kabellagt hvor det krydser Ribe Østerå og kabelovergangsstationen ligger syd de for udpe-

gede landskaber, i et fladt landskab præget af levende hegn, som vil sløre det tekniske anlæg. 

På luftledningsanlægget mellem kabelovergangsstationerne opsættes fuglemarkeringer på de øverste jordtråde. Der 

forventes at blive anvendt markører af samme udformning og størrelse, som de markører, som hyppigt anvendes i Tysk-

land (Figur 13-41. Undersøgelser fra Tyskland, hvor der er en lang erfaring med brugen af fuglemarkører, viser at fugle-

markører kan reducere fuglekollisioner med op til 90 % for særligt sårbare arter. Den type markørerne måler ca. 30x50 

cm og består af bevægelige sorte og hvide kunststoflameller, som giver en kontrasteffekt, der bevirker, at de er meget 

synlige for fugle, under mange forskellige lysforhold. Fuglemarkørtypen er valgt ud fra de gode erfaringer fra Tyskland 

mht. fuglekollisioner. Fuglene kan se disse markører, men vurderingen er, at markørerne - pga. den sort/hvide farve 

uden genskin - kun vil øge den visuelle påvirkning minimalt. 

Fuglemarkører skal placeres på luftledningsanlæggets jordtråde, som sidder øverst på masterne i en højde på 33,5 – 

36,5 m over jordoverfladen. Selve ledningerne længere nede hænger alle i nogenlunde samme højde og er samlet i 

bundter af tre (triplex) adskilt af afstandsholdere. Det er teknisk nødvendigt at placere afstandsholdere mellem de tre 

ledninger med jævne mellemrum.  

Uden fuglemarkeringer vil luftledninger typisk opleves som enkle og ensartede linjer i det frie rum mellem masterne. 

Skønt fuglemarkeringer ikke i sig selv vil påvirke oplevelsen af anlæggets skala, så vil de dog forstyrre luftledningernes 

enkelhed mellem masterne og herved give anlægget et mere visuelt uroligt udtryk (se Figur 13-41). Fuglemarkeringerne 

vil således bidrage til at forstærke anlæggets tekniske præg og øge synligheden af anlægget yderligere.  

Se desuden oversigtskort for hele delstrækningen med markering af fokusområder på næste side. 
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Figur 13-39. Kortudsnittet viser delstrækning 2 med fotostandpunkter. Se visualiseringsrapport for yderligere info. 
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Figur 13-40. Kongeådalen. Visualisering af fremtidige forhold. 

 

 
Figur 13-41 Eksempel på fuglemarkører af mærket RIBE (indsat) på højspændingsforbindelsens øverste jordtråde 

(markeret med rød cirkel). Billedet viser et eksempel fra Tyskland, hvor masterne er højere. Markørerne vil på de dan-

ske master sidde i en højde af 33,5 – 36,5 m over jordoverfladen. Bemærk de teknisk nødvendige afstandsholdere, der 

er placeret mellem selve ledningerne hørende til samme fase og som også svagt kan anes på figuren. 
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13.4.2.2.1 Kongeådalen 

Højspændingsanlægget krydser Kongeå som kabelanlæg. Overgangsstationerne står på ådalens kanter, i nær relation til 

lokale veje, som følger ådalen på langs. Overgangsstationen mod nord står, så levende hegn og bevoksning delvist skær-

mer for anlægget. Overgangsstationen mod syd står mere åbent i landskabet. 

Landskabet kendetegnes som et tydeligt slettelandskab næsten fri for bevoksning, hvilket visuelt forstærker og sam-

menbinder det store landskabsrum i ådalen. 

Esbjerg kommune har i delområdet udpeget landskabet langs Kongeåen som større sammenhængende landskab, et 

større uforstyrret landskab og et værdifuldt landskab.  

Kabellægning under Kongeåen, vil i driftsfasen ikke påvirke områdets karakter. Dog vil overgangsstationerne og den ef-

terfølgende masterække, som placeres på ådalens sider, opleves synlige i landskabet. Både fra den modsatte side af 

ådalen, hvorfra der er lange kig på tværs af landskabet, og i særdeleshed fra de nærtliggende veje og bebyggelser, hvor-

fra anlægget, især mod syd, opleves nøgent på helt tæt hold. Højspændingsanlægget vil være mindre synligt. 
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13.4.2.2.2 Ribe Mose 

Højspændingsanlægget krydser Ribe Ådal og Ribe Mose som kabelanlæg, i en nord-syd gående retning. Overgangsstati-

onen står tilbagetrukket fra ådalens bred i et marklandskab nord for hovedvej A32, hvorfra den ligger delvist skjult bag 

et nåletræshegn. 

Fæsted og Kalvslund Mose ligger til begge sider af Hjortvad Å og er udpeget som større sammenhængende landskab, et 

større uforstyrret landskab og et værdifuldt landskab. Området er en del af et større landskabsstrøg i den sydøstlige del 

af kommunen, der overvejende er friholdt for større byggeri og tekniske anlæg. 

Kabellægning gennem Ribe Mose vil i driftsfasen ikke påvirke områdets karakter. Området er allerede påvirket af tekni-

ske anlæg, med bl.a. det eksisterende 150 kV højspændingsanlæg, spredte vindmøller samt et stort biogasanlæg, som 

tydeligt markerer sig i det åbne landskabsrum øst for Ribe. Højspændingsanlægget vil ikke være synligt. 

 

.   
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Figur 13-42. Tange Bakker. Visualisering af fremtidige forhold. 

13.4.2.2.3 Tange Bakker 

Højspændingsanlægget etableres, umiddelbart vest om Tange Bakker og Tange Plantage og videre på tværs af dalstrø-

get omkring Ribe Østerå, som kabelanlæg. Overgangsstationen mod syd er placeret på ådalens bred i et åbent og fladt 

dyrkningslandskab nær hovedvej A24. To eksisterende luftledninger krydser i dag Ribe Østerå, fra Ribe Højspændings-

station, der ligger lige vest for Tange Plantage, og hen over Ribe Ådal.  

Landskabet i Esbjerg Kommune langs Ribe Østerå er udpeget som sammenhængende landskab, et værdifuldt landskab 

og et uforstyrret landskab. Landskabet ved Tange Bakker og Tange Plantage kendetegnes som et sjældent indlandsklit-

landskab, med blandet skov og hede, hvorfra der er lange kig ud over de åbne enge ved Ribe Å.  

Kabelanlæg vest for Tange Bakker og Tange Plantage, vil i driftsfasen ikke påvirke områdets karakter. Overgangsstatio-

nen på den sydlige side af ådalen vil opleves som et tydeligt teknisk anlæg i landskabet, og den efterfølgende maste-

række, hen over trætoppene vil være mindre synlige.  

På luftledningsanlægget syd for overgangsstationerne opsættes fuglemarkeringer på de øverste jordtråde. Fuglemarke-

ringerne har til formål at mindske risikoen for kollision ved at gøre luftledningerne mere synlige for fugle (se forklaring i 

afsnit 13.4.2.2). Skønt fuglemarkeringer ikke i sig selv vil påvirke oplevelsen af anlæggets skala, så vil de dog forstyrre 

luftledningernes enkelhed mellem masterne og herved give anlægget et visuelt uroligt udtryk. Ledningerne på det nye 

anlæg vil danne en gennemgående horisontal linje og tydelig visuel barriere i det åbne landskab. Fuglemarkeringerne vil 

således bidrage til at forstærke anlæggets tekniske præg og øge synligheden af anlægget yderligere. 
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13.4.2.3 Delstrækning 3: Toftlund Bakkeø 

Tønder Kommune har udpeget landskabet langs Brøns Å som større sammenhængende landskaber som er landskabsty-

per der indgår i værdifulde sammenhænge. Højspændingsanlægget vil stå i stor kontrast til landskaberne langs vandlø-

bene, som generelt er friholdt for større tekniske anlæg. De udpegede landskabers retning og udstrækning er på tværs 

af højspændingsanlægget, og derfor vil anlægget opleves lokalt hvor højspændingstraceet krydser vandløbene. Tæt be-

plantning langs vandløbene og vandløbenes ofte snoede forløb, forhindrer lange kig i landskabet og langs vandløbene. 

Beplantningen vil derfor sløre den visuelle konsekvens af anlægget, set fra landskaberne langs vandløbene. Anlægget vil 

dog opleves markant og i kontrast til omgivelserne, når man står helt tæt på. 

Tønder Kommune har udpeget landskabet ved Gasse Hede som bevaringsværdige landskaber som er særlige landska-

ber, der skal beskyttes og bevares. Højspændingsanlægget ligger i den østlige del af det udpegede landskab og krydser 

den del af landskabet hvor der i dag er tæt bevoksning, som vil gøre det tekniske anlæg mindre synligt. 

Nord for Brøns Å og Gasse Hede står en rektangulær formation af 14 vindmøller. Højspændingsanlægget krydser vind-

møllerne ortogonalt, så anlæggets linjer følger linjerne som vindmøllerne er placeret ud fra. Eksisterende 150kV anlæg 

krydser vindmøllefeltet vest for det nye højspændingstracé. 400kV anlægget har højere master og vil virke mere vold-

somt i mødet med vindmøllefeltet end eksisterende 150kV. Lokalt vil vindmøllernes lodrette linjer stå i kontrast til høj-

spændingsanlæggets vandrette linjer. Lokalt vil oplevelsen af de tekniske anlæg derfor forstærkes. 

På stykket nord for krydsningen af Roagervej samt på stykket syd for Frifelt opsættes fuglemarkeringer på de øverste 

luftledninger. Fuglemarkeringerne har til formål at mindske risikoen for kollision ved at gøre luftledningerne mere syn-

lige for fugle (se forklaring i afsnit 13.4.2.2). Uden fuglemarkeringer vil luftledninger typisk opleves som enkle og ensar-

tede linjer i det frie rum mellem masterne. Skønt fuglemarkeringer ikke i sig selv vil påvirke oplevelsen af anlæggets 

skala, så vil de dog forstyrre luftledningernes enkelhed mellem masterne og herved give anlægget et mere visuelt uro-

ligt udtryk (se Figur 13-41). Fuglemarkeringerne vil således bidrage til at forstærke anlæggets tekniske præg og øge syn-

ligheden af anlægget yderligere. 

Se desuden oversigtskort for hele delstrækningen med markering af fokusområder på næste side. 
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Figur 13-43. Kortudsnittet viser delstrækning 3 med fotostandpunkter. Se visualiseringsrapport for yderligere info. 
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Figur 13-44. Vestermarksvej, Roager. Visualisering af fremtidige forhold. 

13.4.2.3.1 Roager 

Højspændingsanlægget krydser det store og åbne bakkeølandskab omkring Roager som luftledningsanlæg. Anlægget 

følger en lang strækning uden knæk igennem landskabet. Det nye 400 kV luftledningsanlæg placeres i omtrent samme 

linje som det det eksisterende 150 kV luftledningsanlæg, som nedtages som led i en særskilt politisk beslutning. 

Landskabet ved Roager kendetegnes som et åbent og sammenhængende dyrkningslandskab, tydeligt karakteriseret af 

at være højt beliggende på toppen af Toftlund Bakkeø. De lange kig i landskabet, tydeliggør højspændingsanlæggets 

udstrækning. Højspændingsanlægget vil påvirke områdets karakter, hvor luftledningsanlægget, vil være synligt over stor 

afstand i det åbne landskab. 
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Figur 13-45. Gasse Hede. Visualisering af fremtidige forhold. 

13.4.2.3.2 Gasse Hede  

Højspændingsanlægget krydser Gasse Hede som luftledningsanlæg, gennem det yderste af området mod øst, hvor an-

lægget følger en lang og lige strækning igennem landskabet.  

Det småbakkede og lyngklædte hedelandskab kendetegnes som åbent og velbevaret med stærkt naturpræg. Tønder 

Kommune har udpeget bevaringsværdige landskaber ved Gasse Hede i kraft af de geologiske processer, der har givet 

landskabet sin form.  

Området er i dag påvirket af et eksisterende 150 kV luftledningsanlæg og rute 175, som visuelt forstyrrer den landska-

belige oplevelse af området. 

Det nye 400 kV luftledningsanlæg placeres øst for det det eksisterende 150 kV luftledningsanlæg, som på sigt vil blive 

nedtaget som led i en særskilt politisk beslutning. Synligheden af det nye 400 kV anlæg vil opleves fra Gasse Hede, da de 

nye master har et mere dominerende visuelt udtryk end de nuværende master. Højspændingsanlægget vil dog ligge 

længere mod øst end det eksisterende højspændingstracé.  

På et længere stykke af luftledningsanlægget mellem Frifelt og Drengsted opsættes fuglemarkeringer på de øverste 

jordtråde. Fuglemarkeringerne har til formål at mindske risikoen for kollision ved at gøre luftledningerne mere synlige 

for fugle (se forklaring i afsnit 13.4.2.2). Skønt fuglemarkeringer ikke i sig selv vil påvirke oplevelsen af anlæggets skala, 

så vil de dog forstyrre luftledningernes enkelhed mellem masterne og herved give anlægget et visuelt uroligt udtryk. 

Ledningerne på det nye anlæg vil danne en gennemgående horisontal linje og tydelig visuel barriere i det åbne land-

skab. Fuglemarkeringerne vil således bidrage til at forstærke anlæggets tekniske præg og øge synligheden af anlægget 

yderligere.  
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13.4.2.4 Delstrækning 4: Brede Ådal 

Tønder Kommune har udpeget større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber langs Brede Å. 

Landskabet har arealer der tilsammen skaber en sammenhængende helhed i en større skala og afspejler de geologiske 

processer, der har givet landskabet sin form.  

Højspændingsanlægget vil stå i stor kontrast til landskaberne langs vandløbene, som generelt er friholdt for større tek-

niske anlæg. De udpegede landskabers retning og udstrækning er på tværs af højspændingsanlægget, og derfor vil an-

lægget opleves lokalt hvor højspændingstraceet krydser vandløbene. Beplantning langs vandløbene og vandløbenes 

snoede forløb, forhindrer lange kig i landskabet og langs vandløbene. Beplantningen vil sløre den visuelle konsekvens af 

anlægget, set fra landskaberne langs vandløbene. Anlægget vil dog opleves markant og i kontrast til omgivelserne, når 

man står helt tæt på. 

Tønder Kommune har udpeget større sammenhængende landskaber mellem Sølsted Mose og Kongens Mose da den 

danner sammenhæng mellem moselandskaberne. Landskaberne er landsbrugslandskaber med levende hegn og spredt 

bevoksning mellem markerne som vil sløre det tekniske anlæg. 

På den nordlige del af strækningen til mellem Drengsted og Lovtrup opsættes fuglemarkeringer på de øverste luftled-

ninger. Fuglemarkeringerne har til formål at mindske risikoen for kollision ved at gøre luftledningerne mere synlige for 

fugle (se forklaring i afsnit 13.4.2.2). Uden fuglemarkeringer vil luftledninger typisk opleves som enkle og ensartede lin-

jer i det frie rum mellem masterne. Skønt fuglemarkeringer ikke i sig selv vil påvirke oplevelsen af anlæggets skala, så vil 

de dog forstyrre luftledningernes enkelhed mellem masterne og herved give anlægget et mere visuelt uroligt udtryk (se 

Figur 13-41). Fuglemarkeringerne vil således bidrage til at forstærke anlæggets tekniske præg og øge synligheden af 

anlægget yderligere. 

Se desuden oversigtskort for hele delstrækningen med markering af fokusområder på næste side. 
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Figur 13-46. Kortudsnittet viser delstrækning 4 med fotostandpunkter. Se visualiseringsrapport for yderligere info. 
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Figur 13-47. Bredebro. Visualisering af fremtidige forhold. 

13.4.2.4.2 Brede Å 

Højspændingsanlægget krydser Brede Å som kabelanlæg. Overgangsstationerne placeres på ådalens breder, nær de 

langsgående veje, som følger ådalens forløb. Nord for Brede Å er overgangsstationen placeret på et afgrænset dyrk-

ningsareal bag en fortættet bevoksning langs Løgumklostervej. Syd for Brede Å er overgangsstationen placeret på en 

åben mark nær Trælborgvej.  

Tønder Kommune har langs Brede Å udpeget større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber på 

grund af vandløbenes sammenhængende udstrækning og karakter. Landskabet omkring Brede Å kendetegnes dog sam-

tidig af påvirkningen fra forskellige tekniske anlæg, herunder flere luftledningsanlæg, et biogasanlæg samt en højspæn-

dingsstation, som alle er synlige og giver ådalslandskabet et teknisk præg. 

Det eksisterende 150 kV luftledningsanlæg vil på sigt vil blive nedtaget som led i en særskilt politisk beslutning.  

Den nye kabelanlæg vil være skjult, mens overgangsstationen og de bagvedliggende masterækker vil øge det tekniske 

præg og bidrage til et visuelt uroligt landskabsbillede. Det gælder især for den nordlige side af ådalen, hvorfra der er 

lange kig på tværs af landskabet, samt fra de nærliggende veje og bebyggelser syd for Brede Å. 
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Figur 13-48. Trælborgvej, Bredebro. Visualisering af fremtidige forhold. 

13.4.2.4.3 Røgel Hede 

Højspændingsanlægget etableres som overgangsstation sydøst for Bredebro. Herfra passerer anlægget øst om Røgel 

Hede som luftledningsanlæg, hvorefter anlægget slår et knæk og fortsætter i en lang lige strækning igennem det åbne 

landskab mod Store Emmerske. 

Landskabet ved Røgel Hede kendetegnes som et gennemgående fladt ådalslandskab, vekslende mellem dyrkede mark-

lodder, våde moseområder og hede.  

Det eksisterende 150 kV luftledningsanlæg nedtages på sigt som led i en særskilt politisk beslutning. 

Højspændingsanlægget vil påvirke områdets karakter, hvor luftledningsanlægget ligger øst om det store og flade land-

skab. Dog vil de varierende landskabstyper samt vekslen mellem større tætte skovparceller, visuelt bryde anlægget op i 

mindre sekvenser. 
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13.4.2.5 Delstrækning 5: Abild Bakkeø – grænsen 

Tønder Kommune har udpeget større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber langs Vidå. Høj-

spændingsanlægget vil stå i stor kontrast til landskaberne langs vandløbene, som generelt er friholdt for større tekniske 

anlæg. De udpegede landskabers retning og udstrækning er på tværs af højspændingsanlægget, og derfor vil anlægget 

opleves lokalt hvor højspændingstraceet krydser vandløbene. Beplantning langs vandløbene og vandløbenes ofte sno-

ede forløb, forhindrer lange kig i landskabet og langs vandløbene. Beplantningen vil derfor sløre den visuelle konse-

kvens af anlægget, set fra landskaberne langs vandløbene. Anlægget vil dog opleves markant og i kontrast til omgivel-

serne, når man står helt tæt på. 

Arealerne langs Grønå er udpeget som større sammenhængende landskab som er den østlige del af marsken som 

strækker sig ind langs Grønå og i en zone langs grænsen til Tyskland. Arealet ved Jejsing Bjerg er udpeget som beva-

ringsværdigt landskab, fordi området afspejler de geologiske processer, der har givet landskabet sin form. Højspæn-

dingsanlægget er kabellagt hvor den krydser landskabsudpegningen ved Grønå samt vest for Jejsing Bjerg. Højspæn-

dingsanlægget krydser det sydligste areal af større sammenhængende landskaber, som luftledning. Anlægget vil være 

synligt i det ellers flade og relativt åbne landskab. Arealet præges af vindmøller og visuelt vil højspændingsanlægge til-

føre ekstra visuel støj med en horisontal retning, der står i kontrast til vindmøllernes vertikale linjer. Det tekniske anlæg 

vil opleves markant i landskabet. 

På en strækning vest for Kongens mose, umiddelbart efter krydsningen af Koldingvej og ca. 3km mod syd, opsættes fug-

lemarkeringer på de øverste jordtråde. Ligeledes opsættes der fuglemarkeringer på stækningen fra den sydligste kabel-

overgangsstation og frem til grænsen. Fuglemarkeringerne har til formål at mindske risikoen for kollision ved at gøre 

luftledningerne mere synlige for fugle. Uden fuglemarkeringer vil luftledninger typisk opleves som enkle og ensartede 

linjer i det frie rum mellem masterne. Skønt fuglemarkeringer ikke i sig selv vil påvirke oplevelsen af anlæggets skala, så 

vil de dog forstyrre luftledningernes enkelhed mellem masterne og herved give anlægget et mere visuelt uroligt udtryk 

(se Figur 13-41). Fuglemarkeringerne vil således bidrage til at forstærke anlæggets tekniske præg og øge synligheden af 

anlægget yderligere. 

Se desuden oversigtskort for hele delstrækningen med markering af fokusområder på næste side. 
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Figur 13-49.Kortudsnittet viser delstrækning 5 med fotostandpunkter. Se visualiseringsrapport for yderligere info. 
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Figur 13-50. Vidå. Visualisering af fremtidige forhold. 

13.4.2.5.1 Vidå  

Højspændingsanlægget krydser Vidå som luftledningsanlæg. Anlægget krydser ådalen Syd for Store Emmerske, hvor 

vandløbet optager et mere naturpræget forløb og deler sig i hhv. Arnå og Hvirlå mod øst. Højspændingsanlægget kryd-

ser forgreningerne af vandløbene i en skrå vinkel begge steder. Syd for Arnå står højspændingsmasten relativt tæt på 

vandløbet. Højspændingsanlægget vil være synligt. 

Tønder Kommune har udpeget større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber langs Vidå. Land-

skabet omkring selve åen kendetegnes som et lille og uforstyrret og naturpræget landskabsrum, i kontrast til de større 

omkringliggende dyrkningsarealer.  

Det nye luftledningsanlæg vil ændre landskabskarakteren fra at være uforstyrret af tekniske anlæg til at blive påvirket af 

et nyt teknisk anlæg. lokalt vil masternes skala stå i kontrast til de uforstyrrede landskabsrum. Beplantningen vil dog 

sløre oplevelsen af det samlede anlæg fra arealerne langs Vidå og dermed gøre det mindre voldsomt.  
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Figur 13-51. Jejsing Bjerg. Visualisering af fremtidige forhold. 

13.4.2.5.2 Jejsing Bjerg 

Højspændingsanlægget er placeret i stor afstand til Jejsing Bjerg. Vest for Jejsing Bjerg er højspændingsanlægget etable-

ret som kabelanlæg. Mod sydvest etableres en overgangsstation umiddelbart nord for grænsen til Tyskland og videre 

syd for denne, etableres højspændingsanlægget som luftledning.  

Arealet ved Jejsing Bjerg er af Tønder Kommune udpeget som bevaringsværdigt landskab, fordi området afspejler de 

geologiske processer, der har givet landskabet sin form. Det fredede højdepunkt er et særligt karakterfuldt landskabs-

træk i området på grund af sin udsigt og de stejle skrænter der møder det flade og lavtliggende landskab omkring Sæd. 

Fra den høje placering i landskabet, er der i dag udsigt til flere tekniske anlæg i området, særligt i form af vindmøller, 

hvis størrelse opleves i et balanceret forhold til landskabets store skala. Set fra Jejsing Bjerg vil synligheden af over-

gangsstationen og luftledningsanlægget være mindre synlig.  
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13.4.2.5.3 Grønå 

Højspændingsanlægget krydser Grønå som kabelanlæg. Overgangsstationerne står i relativ stor afstand til åen, placeret 

på en åben og let skrånende mark mod nord nær Rørkær og mod syd i det flade og åbne marsklandskab. Landskabet er 

stærkt præget af flere grupper af vindmøller.  

Landskabet omkring Grønå kendetegnes som et tydeligt og næsten bevoksningsfrit marsklandskab. Åen er et karakter-

fuldt landskabselement i kraft af sit udrettede forløb med brede bløde brinker og et vandspejl, der ligger markant lavere 

end det omgivende dyrkningslandskab. Arealerne langs Grønå er af Tønder Kommune udpeget som større sammen-

hængende landskab, da arealerne tilsammen skaber en sammenhængende helhed i en større skala. 

Etablering af et kabelanlæg under Grønå, vil i driftsfasen ikke påvirke områdets karakter. Fra de nærliggende veje og 

bebyggelser vil overgangsstationerne opleves som markant synlige, mens de, set fra landskabet nær åen, vil være min-

dre synlige. 

 

.   
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Figur 13-52. Grænsen, set mod øst. Visualisering af fremtidige forhold. 

13.4.2.5.4 Grænsen 

Højspændingsanlægget etableres som overgangsstation øst for Sæd og danner herefter en lige linje i det flade og lavt-

liggende marsklandskab mod den dansk tyske grænse. 

Området er i dag domineret af vindmøller, der sammen med luftledningsanlægget vil skabe et visuelt uroligt landskabs-

billede. Højspændingsanlæg og vindmøller har meget forskellige visuelle udtryk som vil opleves i et uharmonisk samspil. 

Vindmøllerne understreger de vertikale linjer og højspændingsanlægget understreger de horisontale linjer. Højspæn-

dingsledningerne vil opleves som forstyrrende i det frie rum mellem møllerne og marklandskabet, og samtidig vil møl-

lerne opleves som forstyrrende i det frie himmelrum over de horisontale mastearme.  

 

Figur 13-53: Grænsen, set mod syd. Visualisering af fremtidige forhold. 

 

Højspændingsanlægget krydser grænsen sydøst for Sæd. De danske master og tyske master er ikke samme type og der 

vil være et visuelt skifte ved overgangen fra masterne på dansk side og masterne på tysk side. Begge mastetyper er git-

termaster, og det giver en vis samhørighed mellem de forskellige mastetyper. Den danske mast har et lavere og lidt bre-

dere profil end den tyske mast. Den tyske mast rejser sig højere i landskabet og har flere mastearme og flere gitterkon-

struktioner. Visuelt er de danske og tyske master tydeligt forskellige og den tyske mast er mere visuelt dominerende. 

Skiftet mellem mastetyperne vil visuelt understrege grænsen i et landskab hvor grænsen i øvrigt kun tegnes af et vand-

løb.  
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Mellem de tyske master og overgangsstationen ved Sæd placeres der kun tre danske master. Det relativt korte forløb 

med danske master som afslutning på den lange og markant synlige række af tyske master vil samlet set gøre højspæn-

dingsanlægget visuelt broget og uensartet. 

  

Figur 13-54: Grænsen, set fra tysk side mod nord. Visualisering af fremtidige forhold.  

 

Landskabet udgør den østlige del af marsken, og en zone langs grænsen er af Tønder Kommune udpeget som større 

sammenhængende landskab. 

Både i Danmark og i Tyskland opsættes fuglemarkører på luftledningerne, der gør ledningerne mere synlige for fugle og 

afværger risikoen for fuglekollision. Som det fremgår af Figur 13-41 udgør fuglemarkørerne små regelmæssige elemen-

ter på luftledningsforbindelsens jordtråd. Markørerne er synlige tæt på højspændingsforbindelsen, mens de små mar-

kører vil være mindre synlige på afstand, og de vurderes ikke bidrage væsentligt til det allerede stærkt teknisk prægede 

landskab omkring grænsekrydsningspunktet.  Endeligt skifter masterne design ved overgangen fra Danmark til Tyskland, 

som det fremgår af Figur 13-53 og Figur 13-54, hvilket bidrager til den uharmoniske visuelle påvirkning. Brugen af 

samme type markører på begge sider af grænsen forventes dog at bidrage til at skabe en delvis visuel kontinuitet af høj-

spændingsforbindelsen hen over grænsen.   
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13.5 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til den visuelle påvirkning af landskabet.   

13.6 Sammenfatning 

Sammenfatningen tager udgangspunkt i nedenstående vurderingsskema, som har til formål at tydeliggøre og beskrive de 

væsentligste påvirkninger, som det nye højspændingsanlæg vil have på de landskabelige forhold.   

Højspændingsanlægget etableres i en nord-sydgående linje som i grove træk følger den sønderjyske vestkyst, men trukket 

ind i landet fra kysten. Landskabet veksler mellem højtliggende bakkeøer og store smeltevandsdale, som karakteriserer 

landsdelen. Bakkeøerne kendetegnes som større, let bølgende og intensivt opdyrkede arealer opdelt af læhegn og skov-

partier. Smeltevandsdalene kendetegnes ved deres lavtliggende og flade terræn, ofte med lange åbne kig igennem land-

skabet og med mere sammensatte arealtyper, herunder ekstensivt dyrkede og mere naturprægede arealer.  

Sammenfatningen er opsummeret i Tabel 13-2: 

 

Tabel 13-2: Påvirkning, landskab 

Fokusområde / emne Påvirkning Særlige forhold 

Sneum Å, Holsted Å, Gasse Hede, 

Vidå og Grænsen 

2 Moderat påvirkning af landskaberne, der i dag fremstår ufor-

styrret i forhold til tekniske anlæg. Anlægget opleves i kon-

trast til de naturprægede områder og anlæggets horisontale 

ledninger vil præge de lange åbne kig, som kendetegner om-

råderne. Ved grænsen vil anlæggets horisontale ledninger 

virke uharmoniske sammen med områdets mange vindmøller. 

Landskaberne er i forvejen påvirkede af tekniske anlæg eller 

hvor kabelovergange vil være synlige i åbne landskaber.  

Se yderligere uddybning nedenfor. 

Vibæk Å, Ilsted Å, Sønder Boel Mark, 

Kongeådalen, Ribe Mose, Tange Bak-

ker, Roager, Røgel Hede, Jejsing 

Bjerg og Grønå 

3 

Brede Å  4 

   

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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13.6.1 Kabellægning 

For de delstrækninger hvor anlægget etableres som kabelanlæg, vil der ikke være synlige tekniske installationer over 

jorden, men overgangsstationerne i hver ende af kabelanlægget, ofte placeret på ådalenes sider, vil medføre en visuel 

påvirkning af landskabet. 

Overgangsstationer dækker et areal på ca. 4,5 ha, og vil kunne ses fra de omgivende arealer. Udformningen af ende-

træksmasterne i overgangsstationerne adskiller sig fra de øvrige master i luftledningsanlægget. Det visuelle samspil 

mellem de to forskellige mastetyper giver et uroligt visuelt udtryk. 

13.6.2 Erstatning af eksisterende 150 kV luftledning 

Som følge af en særskilt politisk beslutning vil det eksisterende 150 kV højspændingsanlæg blive nedtaget. På det meste 

af strækningen erstatter det nye 400 kV højspændingsanlæg den eksisterende 150 kV luftledning, og her skal de visuelle 

påvirkninger fra det nye højspændingsanlæg sammenholdes med, at de visuelle påvirkninger fra den nuværende luft-

ledning bortfalder. Der vil dog være en overgangsperiode, hvor det den nye 400 kV luftledning er opført, inden den ek-

sisterende luftledning er nedtaget. I denne periode vil synligheden af de to forskellige anlæg tilsammen give et øget 

teknisk præg og et visuelt uroligt landskabsbillede.  

Det nye 400 kV anlæg er ikke højere end det nuværende 150 kV anlæg, men masterne er betydeligt bredere og lednin-

gerne er tykkere. De nye master fremstår samtidig med en let gitterstruktur størrelsen taget i betragtning. Designet på 

de nye master bidrager til, at luftledningsanlægget som oftest vil stå roligt og solidt i de åbne og svagt kuperede vestjy-

ske kulturlandskaber. På store dele af strækningen mellem Endrup og Grænsen vurderes den visuelle påvirkning fra det 

nye luftledningsanlæg at være større, men ikke meget større, end for 150 kV luftledningen.  

13.6.3 Negativt sammenspil med andre tekniske anlæg 

Det nye højspændingsanlæg vurderes ligeledes at have en moderat visuel påvirkning i området nord for den dansk 

tyske grænse, til trods for at området i forvejen er stærkt præget af en stor koncentration af vindmøller.  I området, der 

er en del af Nationalpark Vadehavet, som strækker sig langt ind i landet til området syd for Tønder, vil det nye 400 kV 

luftledningsanlæg opleves som et markant synligt teknisk anlæg i det åbne og flade landskab. De to forskellige typer af 

teknisk anlæg opleves med vidt forskellige udtryk i forhold til det omgivende landskab. Vindmøllernes enkle og vertikale 

udtryk giver sammen med højspændingsanlæggets mere sammensatte og horisontale udtryk et visuelt uroligt 

landskabsbillede, som især vil præge de lange kig gennem det åbne landskabsrum.  

13.6.4 Fuglemarkeringer 

På flere strækninger opsættes fuglemarkeringer på de øverste luftledninger. Fuglemarkeringerne har til formål at mind-

ske risikoen for kollision ved at gøre luftledningerne mere synlige for fugle. Uden fuglemarkeringer vil luftledninger ty-

pisk opleves som enkle og ensartede linjer i det frie rum mellem masterne. Skønt fuglemarkeringer ikke i sig selv vil på-

virke oplevelsen af anlæggets skala, så vil de dog forstyrre luftledningernes enkelhed mellem masterne og herved give 

anlægget et mere visuelt uroligt udtryk (se Figur 13-41). Fuglemarkeringerne vil således bidrage til at forstærke anlæg-

gets tekniske præg og øge synligheden af anlægget yderligere. 

13.6.5 Områder med en moderat visuel påvirkning af landskabet 

Overordnet for strækningen kan man konkludere, at de største påvirkninger er at finde i områder med en høj 

landskabelig værdi, og hvor landskabet fremstår uforstyrret i forhold til andre tekniske anlæg. Disse landskaber er ofte 
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kendetegnet ved at være lavtliggende engområder, opstået omkring de større vandløb, som tydeligt markerer sig langs 

strækningen. Særligt er områderne omkring Sneum Å, Holsted Å, Gasse Hede og Vidå sårbare, da disse landskaber i dag 

fremstår uforstyrret i forhold til tekniske anlæg. For disse områder vil den visuelle konsekvens af et højspændingsanlæg 

være moderat. Dels hvor anlæggets synlige master med deres skala og tekniske præg opleves i kontrast til de 

naturprægede områder, samt hvor anlæggets horisontale ledninger vil præge de lange åbne kig, som kendetegner 

områderne. 

13.6.6 Områder med en mindre visuel påvirkning af landskabet 

Områder, hvor det nye højspændingsanlæg har en mindre visuel påvirknings på den landskabelige oplevelse, er ofte 

områder, der i forvejen er påvirket af et eller flere tekniske anlæg, eller hvor højspændingsanlægget kabellægges. Det 

ses bl.a. ved krydsningen af Kongeå, hvor en kabellægning i driftsfasen ikke vil påvirke områdets karakter som et ufor-

styrret naturområde. Dog vil overgangsstationerne og den efterfølgende masterække, placeret på ådalens sider, ople-

ves synlige i landskabet. Både fra den modsatte side af ådalen, hvorfra der er lange kig på tværs af landskabet, og i sær-

deleshed fra de nærtliggende veje og bebyggelser, hvorfra anlægget, især mod syd, opleves utilsløret på helt tæt hold. 

Det samme gør sig gældende med Tange Bakker, hvor det eksisterende 150 kV nedtages og erstattes af 400 kV, som 

kabellægges gennem området.  

Hvor det eksisterende 150 kV højspændingsanlæg nedtages og erstattes at det nye luftledningsanlæg, vil der ofte opstå 

en merpåvirkning, da det nye luftledningsanlæg vil opleves mere synligt i landskabet, særligt når de markerer sig over 

horisontlinjen. Eksempler herpå er Roager og Røgel Hede, hvor områderne i dag er påvirket af det eksisterende 150 kV 

luftledningsanlæg som nedtages. Merpåvirkningen afhænger dog helt af vurderingen af det pågældende områdets 

landskabelige værdi. 

13.6.7 Områder med en ubetydelig visuel påvirkning 

Ved Brede Ådal kabellægges anlægget, og vil i driftsfasen ikke påvirke områdets karakter. Området er allerede påvirket 

af tekniske anlæg, bl.a. det eksisterende 150 kV luftledningsanlæg. Skønt den forventede nedtagning af det eksiste-

rende anlæg vil skabe en lille visuel forbedring, så vil synligheden af især overgangsstationen mod syd og den efterføl-

gende masterække, placeret på ådalens bred, bidrage til et visuelt uroligt landskabsbillede. Både fra den nordlige side af 

ådalen, hvorfra der er lange kig på tværs af landskabet, og i særdeleshed fra de nærliggende veje og bebyggelser syd for 

Brede Å.  
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14 Kulturarv 

Kulturarv omfatter dels den synlige kulturhistorie over jorden og dels den arkæologisk kulturarv i jorden. I dette kapitel 

redegøres for, hvilke interesser i relation til kulturarv der findes i nærheden af projektet, og hvordan de kan blive påvir-

ket af projektets gennemførsel. 

14.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 4, pkt. 4, samt bilag 7, pkt. 4 i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten på en passende 

måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på kulturarven.  

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund. 

Udgangspunktet for en miljøvurdering af kulturarv er ifølge Miljøstyrelsen følgende: 

Kulturarv (herunder arkitektoniske og arkæologiske aspekter) omhandler vor kulturarv i form af kirker, min-

desmærker og andre menneskeskabte værdier. I vurdering af et projekts konsekvenser bør også indgå lokale 

værdier, som set i regionalt eller nationalt perspektiv ikke har en beskyttelsesværdi. Det kan eksempelvis være 

forsamlingshuset eller den lokale skole. 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til, hvorvidt og i hvilket om-

fang kulturarv skal miljøvurderes, hvilket fremgår af nedenstående. 

Anlægsfasen: 

I anlægsfasen kan projektet påvirke kulturhistoriske elementer og miljøer såsom: 

Under- og overjordiske fortidsminder 

Kirker 

Slotte og herregårde 

Lokalhistoriske bygninger 

Driftsfasen: 

I driftsfasen kan der ske en visuel påvirkning af førnævnte kulturhistoriske elementer og miljøer i nærheden af 

linjeføringen. 

Jf. Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse skal der, ude fra tilgængelig viden, foretages en vurdering af sand-

synligheden for påvirkning af kulturhistoriske elementer og miljøer, samt en beskrivelse og vurdering af konse-

kvenserne heraf. Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 

Kørsel kan beskadige fortidsminder, som ligger begravet i jorden. Potentialet belyses og inddrages i miljøkon-

sekvensrapporten i forhold til museernes anbefalinger. 

Ved gravning skal risikoen om omfanget af beskadigelser af begravede arkæologiske emner belyses og ind-

drages i miljøkonsekvensrapporten i forhold til museernes anbefalinger. 

Omfanget af en mulig effekt på diger inddrages i miljøkonsekvensrapporten i forhold til museernes anbefalin-

ger. 

Der skal indgå en redegørelse for påvirkninger af de kommuneplanlagte kulturmiljøer og de hensyn, der er 

taget for at undgå påvirkning af kirkefredninger (inkl. Exner fredninger), og især med hensyn til Exner 
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fredningerne, hvis nødvendigt udføres en supplerende koordinering med de evt. berørte kirkestifter og evt. 

Kulturministeriet. 

14.1.1 Fravalgte emner 

14.1.1.1 Bygningsskadelige vibrationer 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forudsat, at risikoen for bygningsskade-

lige vibrationer i forhold til kulturarv, herunder arkitektoniske værdier, skal belyses nærmere: 

Omfanget af vibrationer belyses og inddrages i miljøkonsekvensrapporten, herunder en vurdering af, hvilke 

arbejder der kan medvirke til vibrationer af væsentlig styrke og om anlægsmaskineriet er væsentligt tungere 

end landbrugsmaskiner. 

Bygningsskadelige vibrationer vurderes ud fra vibrationshastigheden på fundament iht. standarden DIN 4150 – del 3, 

"Erschütterungen im Bauwesen. Einwirkungen auf bauliche Anlagen", som er dansk praksis og refereres til i Orientering 

fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997, ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”.  

I forbindelse med vibrationskritiske anlægsarbejder som fx ramning af pæle tæt på følsomme bygningskonstruktioner, 

foretager entreprenøren normalt en overvågning af vibrationshastigheden på nærmeste fundament. For normale byg-

ningskonstruktioner estimeres en kritisk afstand for bygningsskadelige vibrationer på 13 m for rammet spuns pæle. For 

følsomme bygningskonstruktioner estimeres en kritisk afstand for bygningsskadelige vibrationer på 22 m for rammet 

spuns og pæle. 

Væsentlighedsvurderingerne for vibrationer bygger derfor på afstanden imellem anlægsarbejderne og bygninger.   

Der ligger ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger indenfor 22 meter fra et område, hvor der foretages vibrati-

onskritiske anlægsarbejder (master, underboringer, stationsanlæg). Emnet belyses derfor ikke nærmere. 

14.1.1.2 Tinglysning ved Sneum Å 

Et område ved Sneum Å er blevet undersøgt nærmere for dets fredningsstatus. Der er ikke tale om en fredning efter 

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, men en tinglysning, der ligger på en ejendom med det formål at friholde area-

let for bebyggelse og give offentligheden adgang til åen. Fredningsnævnet har været hørt og bekræfter, at de ikke er 

påtaleberettiget (Fredningsnævnet for Sydjylland, 2019). Det tinglyste område ved Sneum Å beskrives i kapitel 15 Re-

kreative interesser og behandles ikke videre i dette kapitel.  
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14.1.2 Valg af fokusområder 

Projektet forløber gennem Sydvestjylland over en strækning på ca. 75 km.  

Det vestlige Sønderjylland er et landskab præget af marsk mod vest og geest (højere liggende, tørre landområder) med 

hedeslette og bakkeøer mod øst. Geestens bakkeøer blev dannet i den næstsidste istid, mens smeltevandsfloder fra 

seneste istid dannede hedesletter. Igennem forhistorien og op til nyere tid har man udnyttet marsken til græsning af 

kvæg samtidig med et agerbrug på geesten. I den forbindelse blev bopladser placeret på geest-randen tæt ved mar-

sken, men i sikkerhed for oversvømmelser. Det danske landskab har været beboet kontinuerligt de sidste mindst 12-

14.000 år, og der findes derfor bevarede spor efter menneskelig aktivitet især i form af bopladser og landsbyer, men 

også synlige gravhøje, begravelser under flad mark, ofringer, vadesteder, vejforløb mm. (Museum Sønderjylland, 2020).  

På baggrund af Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse, de modtagne høringssvar og erfaring fra tidligere miljøvurderin-

ger udarbejdet for sammenlignelige projekter gennemført af Energinet, er der udpeget 7 fokusområder, som vurderes 

at kunne rumme de værdier med relation til kulturhistorie og arkæologisk kulturarv, som projektet potentielt kan på-

virke:  

 Fredede områder  

 Fredede fortidsminder med tilhørende beskyttelseslinjer 

 Kulturmiljøer 

 Kirker 

 Fredede og bevaringsværdige bygninger 

 Kulturarvsarealer  

 Sten- og jorddiger 

Nogle konkrete lokaliteter som er nævnt i høringssvar, er følgende som vil blive beskrevet under det relevante fokusom-

råde: 

 Kirker og kirkegårde, herunder Ribe Domkirke 

 Fredede områder, fx udsigten fra Jejsing Banke mod Tønder, Kongeådalen og Tange Bakker øst for Ribe 

 Tilstedeværelse af gravhøje ved Bramming, Gørding og Endrup  

 Kulturelle værdier omkring Ribe og Tønder. 

På Kortbilag 3 kan projektets placering i relation til de nævnte fokusområder ses, da fredede områder, fredede fortids-

minder, kulturmiljøer, kirkeomgivelser, bevaringsværdige bygninger, kulturarvsarealer og sten- og jorddiger fremgår.   
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14.2 Metode 

Kulturarven er beskrevet på baggrund af tilgængelig viden, indhentet fra en lang række forskellige kilder. Det er: 

 Oplysninger fra idéfasen 

 Danmarks Miljøportal  

 Slots- og Kulturstyrelsens databaser (Fund- og Fortidsminder, Fredede og bevaringsværdige bygninger, 
FBB)  

 Informationer fra kommunernes registreringer og kommuneplaner 

 Arkæologiske udtalelser fra museerne langs strækningen; Sydvestjyske Museer (Esbjerg Kommune) 
(Sydvestjyske Museer, 2019) og Museum Sønderjylland (Tønder Kommune) (Museum Sønderjylland, 
2020). 

 Møder om det konkrete projekt afholdt mellem Energinet og de lokale museer samt Slots- og 
Kulturstyrelsen 

Der er lavet vurderinger af påvirkningen af kulturarv som følge af det nye 400 kV anlæg. Vurderingerne tager udgangs-

punkt i projektbeskrivelsen (Bilag 1).  

Faktorer i anlægsfasen som kan påvirke arkæologisk kulturarv i jorden, er gravearbejder og kørsel med tunge maskiner. 

Herudover kan tilstedeværelsen af anlægsmateriel medføre en visuel forstyrrelse af kulturhistoriske interesser som lig-

ger nær projektets arbejdspladser. Der vil derfor blive lavet miljøvurderinger af disse forhold.  

I driftsfasen kan der være en visuel påvirkning af kulturarv over jorden fx kirker, gravhøje, sten- og jorddiger samt de 

særlige udpegede kulturmiljøer i form af synligheden af de tekniske anlæg, samt i form af ændret beplantning fra ryd-

ning af læhegn og skovarealer. Der vil derfor blive lavet miljøvurderinger af disse forhold. 

Til vurderingerne er der anvendt de påvirkningsgrader af, om noget er en væsentlig eller en ikke væsentlig påvirkning, 

der er beskrevet i afsnit 4.3. Derudover er der ved behov beskrevet afværgeforanstaltninger, som kan mindske projek-

tets påvirkning. 
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14.3 Fokusområde 1: Fredede områder 

Fredninger forvaltes i henhold til Naturbeskyttelseslovens kapitel 6, og er et instrument til beskyttelse af natur (dyr og 

planter), kulturhistorie og landskaber. Derudover kan en fredning fastsætte bestemmelser om forbedring og genopret-

ning af naturen eller regulere adgang til at færdes i naturen. 

14.3.1 Miljøstatus 

Alle fredede områder i nærheden af projektet fremgår af kortbilag 3. Her ses det, at 400 kV projektet krydser frednin-

gen af Konge Ådal ved Gredstedbro. Fredningen er beskrevet i detaljer nedenfor.   

Øvrige fredede områder påvirkes ikke direkte, men kan påvirkes indirekte som følge af projektets synlighed fra de fre-

dede områder, hvis det landskabelige og visuelle er en del af fredningens formål. 

Øvrige fredninger inden for 1 km fra projektet er derfor kortfattet beskrevet herunder: 

• Kort 1 (mast 3). V. Nykirke Kirke, fredet i 1951. Fredning af kirkeomgivelserne (Provst Exner fredning.  
Fredningen ligger ca. 850 meter vest for højspændingsanlægget. Kirken er nærmere beskrevet i afsnit 14.6.1.  

• Kort 3 (kabel). Tange Sø, fredet i 1979. Fredningen skal opretholde søens økologiske balance til varetagelse af 
de undervisningsmæssige interesser, som området frembyder. Fredningen ligger ca. 450 meter vest for 
højspændingsanlægget, på en strækning hvor det etableres som et kabelanlæg. Anlægget vil således ikke være 
synligt fra det fredede område og fredningen beskrives ikke nærmere. 

• Kort 3 (kabel). Tange Bakker, fredet i 1968. Fredningen beskriver at området har væsentlig interesse såvel i 
naturvidenskabelig og undervisningsmæssig henseende som i landskabsæstetisk henseende, hvortil kommer 
den rekreative betydning. Fredningen ligger ca. 350 meter øst for højspændingsanlægget, på en strækning 
hvor det etableres som et kabelanlæg. Anlægget vil således ikke være synligt fra det fredede område og 
fredningen beskrives ikke nærmere. 

• Kort 4 (mast 57). Lustrup Fælleslod, fredet i 1977. Området består af gamle mergelgrave og fredes for at 
bevare den biologiske artsrigdom og for at lokaliteten kan tjene undervisningsbrug. Der rejses en luftledning 
ca. 200 meter øst for fredningen og luftledningen vil derfor være synlig fra det fredede område og dette 
vurderes ikke at være i konflikt med fredningens formål.  

• Kort 4 (mast 75), Roager Kirke, fredet i 1954. Fredning af kirkeomgivelserne (Provst Exner fredning). 
Fredningen ligger ca. 950 meter vest for højspændingsanlægget. Kirken er nærmere beskrevet i afsnit 14.6.   

• Kort 6 (mast 95). Gasse Hede Indlandsklitter, fredet i 1991. Fredningen har til formål, at sikre opretholdelse af 
de landskabelige og biologiske værdier, der er knyttet til området. Der rejses en ny luftledning ca. 70 meter øst 
for det fredede område. Luftledningen vil være synlig fra det fredede hedeområde, men vurderes ikke at være 
i konflikt med fredningens formål, da der ikke sker ændringer inde i selve det fredede område. Det bemærkes 
at der i dag står en 150 kV luftledning inde i det fredede område, som Energinet nedtager i regi af et andet 
projekt.  

• Kort 7 (mast 132 og kabel). Bredebro Kirke, fredet i 1950. Fredning af kirkeomgivelserne (Provst Exner 
fredning). Fredningen ligger ca. 950 meter vest for højspændingsanlægget. Kirken er nærmere beskrevet i 
afsnit 14.6.  

• Kort 9 (kabel). Jejsing Bjerg. Fredet i 1970. I fredningen står der bl.a. at ”Jejsing Bjerg er et søgt udsigtspunkt i 
undervisning, og det er af vigtighed, at såvel denne udsigt fra bjerget som udsigten til de stejle skrænter især 
fra grænseovergangen ved Sæd ikke skæmmes”. Fredningen ligger ca. 1.200 meter øst for 
højspændingsanlægget, på en strækning hvor det etableres som et kabelanlæg. I en afstand af ca. 1.400 meter 
mod nordvest og 2.500 m mod sydvest etableres kabelovergange. Da landskabet er meget fladt, vil disse være 
synlige fra det fredede område. På grund af afstanden vurderes de ikke at være dominerende på udsigten fra 
det fredede område. Fra grænseovergangen ved Sæd, vil master og luftledning være synlige når man kigger 
mod det fredede område og vil med en afstand på ca. 1 km virke relativt dominerende.  
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Da det fredede område ikke direkte berøres, vurderes projektet ikke juridisk at være i konflikt med fredningen, 
da en fredning kun kan regulere forhold inden for selve arealet. Den visuelle påvirkning af fredningen er mere 
detaljeret beskrevet i afsnittet om landskab (afsnit 13.4.2.5.2), som der henvises til.  

Påvirkningen af fredningen vurderes at være moderat, da indblikket til det fredede område fra 
grænseovergangen ved Sæd påvirkes, men der sker ikke en påvirkning inden for det fredede areal.  

14.3.1.1 Konge Ådal 

Konge Ådal blev fredet i 1980. Fredningen har til formål at sikre et frit og uforstyrret forløb af Kongeåen og dens tilløb 

som led i bevarelsen af Kongeådalens samlede landskabspræg. Fredningen omfatter arealer på begge sider af en ca. 30 

km lang strækning af Kongeåen, fra Knagemølle til Gredstedbro (Fredningsnævnet, 1980). I det fredede område skal 

landarealerne og vandløbet bevares i deres nuværende tilstand og der må ikke foretages terrænændringer, herunder 

afgravning eller placeres anlæg. Der må heller ikke anbringes tårne og lignende eller master, herunder master for luft-

ledninger til strømforsyning. I forhold til støj må der ikke ske kraftig gengivelse af musik, brug af højttaleranlæg og lig-

nende i fri luft.  

14.3.2 Miljøvurdering 

14.3.2.1 Konge Ådal  

Anlægsfase 

Det fredede område krydses med et kabelanlæg anlagt ved styret underboring. Det betyder at selve det fredede om-

råde friholdes for gravearbejder. På begge sider af det fredede område vil der være en arbejdsplads til at gennemføre 

underboringen. Arbejdspladsen, som vil være i området i 3-6 måneder, vil medføre støj ind i det fredede område i peri-

oder under anlægsarbejdet. Det vurderes at den afledte påvirkning fra arbejdspladserne udenfor området er en mindre 

påvirkning, da den er midlertidig. 

Driftsfase 

I driftsfasen vil der findes et kabelanlæg under det fredede område. Dette vurderes ikke at medføre en påvirkning af det 

fredede område. Påvirkningen er ubetydelig. 

14.3.3 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være relevante afværgeforanstaltninger i forhold til fredningen af Konge Ådal.  
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14.4 Fokusområde 2: Fredede fortidsminder 

Beskyttede fortidsminder er synlige levn og kulturspor i landskabet som er beskyttede mod fysiske ændringer. Omkring 

de fredede fortidsminder er der en beskyttelseslinje på 100 m i radius omkring fortidsmindet. Beskyttelseslinjen skal 

sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, herunder indsyn til og udsyn fra fortidsmindet. De fredede for-

tidsminder er beskyttede mod tilstandsændringer jf. museumslovens §29e, og 100 m beskyttelseszoner er beskyttet 

mod tilstandsændringer jf. naturbeskyttelseslovens §18. Høringssvar nævner gravhøje ved Bramming, Gørding og En-

drup. Disse og flere er beskrevet og der er redegjort for projektets påvirkning på disse fortidsminder 

14.4.1 Miljøstatus 

14.4.1.1 400 kV forbindelsen 

Indenfor projektområdet fra Endrup til grænsen er lokaliseret 21 fredede fortidsminder med tilhørende beskyttelses-

linje omkring. Det fastlagte tracé berører ingen af disse, hverken som luftledning eller som kabel.  

Det betyder, at der ikke vil være en påvirkning af de enkelte fortidsminder eller deres beskyttelseslinjer i hverken an-

lægsfasen eller driftsfasen. Da placering af en luftledning gennem grupper af fortidsminder kan medføre en påvirkning i 

driftsfasen, fordi den kulturhistoriske sammenhæng forstyrres, er der nedenfor kort redegjort for grupper af gravhøje, 

hvor luftledningen passerer imellem. Fortidsmindernes placering kan ses på bilagskort om kulturarv og på de indsatte 

detailkort nedenfor. 
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Endrup og Sneum Å.  

Herregårdsanlægget i Endrup er et fredet fortidsminde og derudover findes tre fredede rundhøje mod syd langs Sneum 

Å. To af rundhøjene ligger indenfor projektområdet. Den nye luftledning ligger ca. 220 m fra nærmeste beskyttelses-

linje.  

 

 

Figur 14-1 Fredede fortidsminder ved Endrup og langs Sneum Å.  
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Mellem Bramming og Gørding  

Langs Brammingborgvej og Smedegårdsvej ligger fem gravhøje indenfor projektområdet. Der er ca. 320 m fra luftled-

ningen til nærmeste beskyttelseslinje. Lige nord for Holsted Å ved Terpvej ligger også en gravhøj indenfor projektområ-

det, men længere væk fra luftledningen. 

 

 

Figur 14-2 Fortidsminder mellem Bramming og Gørding. 
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Ilsted Å.  

Syd for Gørding og på hver side af Ilsted Å ligger en klynge af fredede fortidsminder. En af dem ligger indenfor projekt-

området. Der er 460 m afstand mellem luftledningen og gravhøjens beskyttelseslinje. 

 

 

Figur 14-3 Fortidsminder syd for Gørding og langs med Ilsted Å. 
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Brokær  

Syd for Gredstedbro. Nord og syd for Fårevej findes 7 fredede fortidsminder som alle er rundhøje. En rundhøj ligger 70 

m øst fra luftledningen (ved mast 42). Dette fortidsminde ligger inde i en træbevoksning og ikke åbent. Gravhøjen ligger 

ca. 1 km fra de andre fortidsminder vest for luftledningen.  

 

 

Figur 14-4 Fortidsminder ved Brokær og syd for Gredstedbro. 
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Ullemølle og Gasse Hede.  

I området lige nord for Brøns Å ved Ullemølle ligger fire fredede fortidsminder vest for linjeføringen. De er alle rund-

høje. Afstanden fra luftledningen til den nærmeste beskyttelseslinje er 200 meter.   

 

 

Figur 14-5 Fortidsminder ved Ullemølle og Brøns Å. 

 

 

  



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  532/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

Øster Gasse.  

I området nordøst for Skærbæk og ved Gasse Høje ligger flere klynger af gravhøje. Projektområdet passerer øst om 

Øster Gasse, men ved Sølbækvej ligger en enkelt gravhøj indenfor projektområdet. Gravhøjens beskyttelseslinje ligger 

20 meter fra luftledningen. Der er ca. 1,5 km fra gravhøjen ved mast 103 til gravhøjene ved Øster Gasse. 

 

 

Figur 14-6 Fortidsminder ved Øster Gasse og øst for Skærbæk. 
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14.4.1.2 Kabellægning af krydsende 60 kV forbindelser 

Syd for Ribe skal den eksisterende 60 kV luftledning fjernes og lægges i jorden som et kabel ad anden rute (se Figur 

14-7). Langs det nye kabeltracé ligger fredede fortidsminder i nærheden af det nye kabel. På to lokaliteter er kabeltra-

céet lagt igennem beskyttelseslinjerne. Den ene ved Brokær og den anden ved Egebæk.  

 

 

Figur 14-7 Fortidsminder omkring 60 kV ledningsomlægning ved Ribe. 
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14.4.2 Miljøvurdering 

Anlægsfasen 

Langs 400 kV forbindelsen ligger alle fortidsminder på nær en enkelt med mere end 70 meters afstand til linjeføringen. 

Kun gravhøjen ved mast 103 ligger relativt tæt på luftledningen. Gravhøjens beskyttelseslinje ligger ca. 20 m fra luftled-

ningen og er lokaliseret midtvejs mellem to master. Anlægsarbejdet vil i området primært være trådtrækning og vil ikke 

omfatte gravearbejde. Det er muligt at midlertidige køreveje passerer indenfor beskyttelseslinjen. Den del af arbejdet 

som sker inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen vil kræve en dispensation fra kommunen. Da påvirkningen er midler-

tidig (op til ca. 4 måneder) og kun foregår lokalt, vurderes påvirkningen i anlægsfasen at være ubetydelig og ikke væ-

sentlig.  

I forbindelse med kabellægning af de krydsende 60 kV forbindelser er arbejdsbæltet for nedgravning af kablerne ca. 15 

m bredt (se beskrivelse i Projektbeskrivelsen -Bilag 1). Gravearbejdet indenfor beskyttelseslinjerne vil kræve dispensa-

tion fra kommunen og evt. arkæologiske forundersøgelser af museerne inden anlægsarbejdet påbegyndes.   

Påvirkning ved ledningsomlægning af 60 kV forbindelserne vurderes at være mindre og ikke væsentlig fordi anlægsar-

bejdet forbi fortidsminderne er kortvarigt (ca. 1 uge) og forudsætter dialog med kommunen. 

Driftsfasen 

Ingen fortidsminder vil have linjeføringen indenfor beskyttelseslinjen. Ved Brokær og Øster Gasse ligger fortidsmin-

derne i klynger spredt i landskabet. Luftledningen passerer igennem klyngen af fortidsminder, men det vurderes at på-

virkningen er ubetydelig, fordi der er over 1 km imellem de adskilte gravhøje (se Figur 14-4 og Figur 14-6).  

14.4.3 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være relevante afværgeforanstaltninger i forhold til påvirkning af fredede fortidsminder og deres 

beskyttelseszoner.  
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14.5 Fokusområde 3: Kulturmiljøer 

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfunds-

mæssige udvikling. De udpegede kulturmiljøer rummer vidt forskellige værdier, og kan omfatte bydele, grupper af grav-

høje, landsbyejerlav, tidligere industriområder mv. Kulturmiljøerne repræsenterer således et helhedssyn på kulturarven 

omfattende geografiske og/eller funktionelle kulturhistoriske helheder. Kulturmiljøer er i henhold til bl.a. planlovens 

§11a, stk.1 nr. 14 omfattet af særlige retningslinjer i kommuneplanlægningen. Retningslinjerne adskiller sig fra kom-

mune til kommune. 

I Esbjerg Kommune er retningslinjerne for kulturmiljøer, at de bærende bevaringsværdier og helheder skal sikres og at 

bevaringsværdige bygninger tilstræbes bevaret. Esbjerg kommune tager udgangspunkt i kulturmiljø metoden for ud-

pegning og afgrænsning af kulturmiljøer i kommunen (Sydvestjyske Museer, u.d.). 

I Tønder Kommune er retningslinjerne at bevaringsinteresser ikke må tilsidesættes, at etablering af nye anlæg der i væ-

sentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af bevaringsinteresserne ikke må finde sted og at samspillet mellem 

kultursporene, naturgrundlaget og det omgivne landskab ikke må sløres (Tønder Kommune, u.d.). 

Høringssvar peger på kulturarv, herunder kulturelle værdier omkring Ribe og Tønder. 

14.5.1 Miljøstatus 

14.5.1.1 400 kV forbindelsen 

Projektområdet krydser otte udpegede kulturmiljøer. Se Kortbilag 3: Kultur og landskab, for deres geografiske placering. 

Oplysninger om kulturmiljøerne stammer fra de respektive kommuners kommuneplaner. Syv kulturmiljøer krydses i 

Esbjerg Kommune og et i Tønder Kommune. De er beskrevet nedenfor.  

Kulturmiljøer i relativ nærhed af højspændingsanlægget, men som ikke krydses er Ribe Villakvarterer, Tangekvarteret, 

Ribelund og Lustrup, som alle ligger i Esbjerg Kommune og kan ses på kort 4 i kortbilag 3. Herudover Kogene og Sæd i 

Tønder Kommune som kan ses på kort 9 i kortbilag 3. De ligger alle under 500 meter væk fra højspændingsprojektet, 

men beskrives ikke nærmere, da en væsentlig påvirkning vurderes at kunne udelukkes. Begge steder krydser højspæn-

dingsforbindelsen igennem andre kulturmiljøer. 

Omkring Ribe forekommer et større antal værdifulde kulturmiljøer som dels er beliggende langs kystområdet vest for 

Ribe og dels syd for Ribe. Ribe er Danmarks bedst bevarede middelalderby og rummer en historisk bygningsmasse. 

Umiddelbart vest for byen breder Ribemarsken sig over et større område. Syd for Ribe forekommer en række landsbyer 

som er af kulturhistorisk værdi (Esbjerg Kommune, 2020). Tilsvarende er gældende for et større område beliggende 

syd/sydvest for Tønder som udgør en landskabstype med kulturhistorisk fortælleværdi fra middelalder til i dag om di-

ger, kog, værfter, marskbyer og bebyggelser samt marskenge (Tønder Kommune, 2020). 

Endrupholm (se kort 1 i kortbilag 3, mast 1-3). Herregården Endrupholm blev oprettet i 1580 og ligger syd for landsbyen 

Endrup. Endrupholm kulturmiljø er af typen hoved- og herregårde. Den ligger ved kulturmiljøet Endrup, som er et vær-

difuldt kulturmiljø i form af en helstøbt andelsby med bevarede bygninger og et andelsmejeri i funktion (Esbjerg 

Kommune, 2016). De bærende bevaringsværdier i kulturmiljøet er Endrupholm med omgivelser, herunder Sneum Ås 

sammenhæng med hovedgården. Herudover trædannelser/alleen og det store grønne ålandskab ved Endrupholm. Avls-

bygninger, haveanlæg og vandmølle er vigtige dele af kulturmiljøet. Endrupholm og Endrup som kulturmiljøer er af regi-

onal betydning med høj værdi (Esbjerg Kommune, 2016).  

Sejstrup (se kort 2 i kortbilag 3, mast 28-29) er et kulturmiljø af typen ”øvrige landsbyer”. Det er et værdifuldt kultur-

miljø med landsbykarakter og stationsby og andelsbytræk. De bærende bevaringsværdier i kulturmiljøet er landsbyen, 
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stationsbyen og parcelhusene med grønne rum. Derudover vejforløb, kig ud til landskabet, tofterne, fine gårde samt 

homogen fortættet bebyggelse med grønne rum. Sejstrup ligger tæt forbundet med kulturmiljøet Hunderup, adskilt af 

et grønt dalstrøg med Hunderup Bæk. Sejstrup er endvidere karakteriseret ved gamle vejtræer, enklave med forskellige 

stilperioder, silo og jernbane. Sejstrup kulturmiljø er af lokal betydning med middel værdi (Esbjerg Kommune, 2016).  

Jernvedlund og Jernved (se kort 2 i kortbilag 3, mast 36-37 og kabel) er et værdifuldt kulturmiljø nord for Kongeåen 

med andelstræk og fine kig mod Hjortlund, som ligger syd for Kongeåen. Den karakteristiske bebyggelsesstruktur med 

enkeltgårde og smålandsbyer på kanten af ådalen bør bevares. Området er sårbart over for bebyggelse, anlæg, tilplant-

ning mv., der kan sløre bebyggelsens sammenhæng med engene. Man bør specielt undgå bebyggelse og beplantning, 

der kan hindre det frie udsyn til og fra kirkerne (Jernvedlund og Hjortlund), men også de åbne kig mellem bebyggelses-

klyngerne ud over Kongeådalen bør bevares. Prioritering af kulturmiljøet er af lokal betydning med høj værdi (Esbjerg 

Kommune, 2016).  

Hjortlund (se kort 2 i kortbilag 3, mast 40-42 og kabel) er en langstrakt vejlandsby syd for Kongeå-dalen. Det er et værdi-

fuldt kulturmiljø med landomgivelser og kirken som bærende element. Miljøet er sårbart mod nord pga. ådalen og ud-

sigten med samspillet til Jernved Kirke. Mod syd er det mindre sårbart for ny bebyggelse. Området på kanten af ådalen 

med enkeltgårde og smålandsbyer er sårbart over for bebyggelse, anlæg, tilplantning mv., der kan sløre bebyggelsens 

sammenhæng med engene og hindre udsyn til og fra kirkerne. Kulturmiljøet er af lokal – høj værdi (Esbjerg Kommune, 

2016). 

Seem (se kort 4 i kortbilag 3, mast 52-54 og kabel) er et landsbykulturmiljø med bebyggelse af enkelt huse langs aksen 

til kirken. Kulturmiljøets bærende bevaringsværdier er en homogen og spredt bebyggelsesstruktur med gårdbebyg-

gelse, udskiftet landbrug efter 1750’erne samt enfamilieshuse. Området ved kirken er sårbart over for ny bebyggelse og 

hele området er sårbart over for bebyggelse og anlæg der slører sammenhængen mellem engene, Ribe ådal og bebyg-

gelsesklyngerne. Kulturmiljøet er prioriteret som regional – middel (Esbjerg Kommune, 2016) 

Høm (se kort 4 i kortbilag 3, mast 59-64) er et kulturmiljø af typen landsby med andelstræk.  Det er prioriteret som af 

national betydning med middel værdi (Esbjerg Kommune, 2016). Landsbyen ligger langs et højdedrag, der giver en mar-

kant terrænforskel fra nord til syd af byen. I kulturmiljøet er tre fortedannelser, som er gamle fællesarealer i de oprin-

delige landsbyer. Nye og gamle forter har indbyrdes harmoniske sammenhæng og er kulturmiljøets hovedtræk.   

Roager og Roager Kirkeby (se kort 4-5 i kortbilag 3, mast 65-75) er kulturmiljøer af typen landsbyer med andelstræk. De 

er prioriteret af lokal betydning og med høj værdi (Esbjerg Kommune, 2016). Kulturmiljøets bærende bevaringsværdier 

er bebyggelsens placering i landskabet på bakkeø mod ådal, primært langs ét vejforløb – Roagervej – med ind- og udkig 

imellem bebyggelsen. Derudover Roager Kirkes synlighed fra syd. Der er desuden spredte gårde, brugs, mølle og en sta-

tionsbygning, som bidrager til bevaringsværdien (Esbjerg Kommune, 2016).   

Sæd Grænseovergang (se kort 9 i kortbilag 3, mast 177) er udpeget som en af Vadehavets kulturmiljøer (Slots- og 

Kulturstyrelsen, 2020) (Tønder Kommune, 2011). 1920-grænsen er en bevaringsværdig helhed med grænsepæle, græn-

seovergange, tidl. toldstationer og tidl. gendarmhuse. Grænsestation Siltoft, Rudbøl, Møllehus og Sæd. Toldbygninger 

ved Sæd, Rudbøl, Møllehus.  
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14.5.1.2 Kabellægning af krydsende 60 kV forbindelser 

Omlægning af 60 kV luftledningen går ved Ribe igennem flere kulturmiljøer. Det drejer sig særligt om Lustrup, Seem, 

Høm, Vester Vedsted, og Egebæk Hviding. Omlægningen betyder, at den eksisterende masterække fjernes og forbindel-

sen kabellægges ad en anden rute (se Figur 14-8). Først anlægges det nye kabel og derefter nedtages de eksisterende 

master. Anlægsarbejdet er beskrevet i Projektbeskrivelsen bilag 1.   

 

 

Figur 14-8 Kulturmiljø, der krydses af 60 kV ledningsomlægning. 
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14.5.2 Miljøvurdering 

Anlægsfasen 

Langs 400 kV forbindelsen vil de otte kulturmiljøer i anlægsfasen blive midlertidig påvirket som følge af tilstedeværelse 

af anlægsmaskiner, støj, forstyrrelse og jordarbejder. Den præcise påvirkning vil afhænge af, om der etableres master, 

graves kabelanlæg, trækkes luftledning eller etableres oplagspladser til jord eller maskiner. Uanset den præcise påvirk-

ning vurderes der at være tale om en midlertidig påvirkning med en varighed på under et år for alle kulturmiljøerne og 

hvor terrænet retableres efterfølgende. Det vurderes at påvirkningen er ubetydelig i forhold til de værdier som de 

nævnte kulturmiljøer skal beskytte.   

Omlægningen af 60 kV luftledninger til nye kabeltraceer medfører at 60kV anlægget ikke kan ses i de pågældende kul-

turmiljøer. Påvirkningen vurderes derfor samlet set at være ubetydelig. 

Samlet set vurderes den midlertidige påvirkning af kulturmiljøerne i anlægsfasen, som følge af gravearbejder og tilste-

deværelse af materiel at være ubetydelig, da de værdier som kulturmiljøerne skal beskytte enten ikke direkte påvirkes 

eller kun påvirkes midlertidigt.  

Driftsfasen 

Den nye luftledning anlægges indenfor de otte kulturmiljøer i større eller mindre grad. De fleste steder placeres luftled-

ningen i udkanten af kulturmiljøet. Gennemførsel af projektet kan påvirke oplevelsen og autenciteten af de kulturhisto-

riske værdier i de udpegede kulturmiljøer.  

Nedenfor er den konkrete påvirkning af det enkelte kulturmiljø beskrevet og vurderet (se også bilagskort 3 for placering 

af højspændingsanlægget i forhold til kulturmiljøer).  
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Endrupholm 

Højspændingsanlægget krydser kulturmiljøet i den sydligste del, som et luftledningsanlæg. Der placeres en mast inden 

for det udpegede kulturmiljø, og herudover vil luftledningen gennem området være synlig. Herregården Endrupholm 

ligger ca. 800 meter nord for luftledningens placering.  Det er Endrupholms bygninger, haveanlæg, ådalene og engene 

som er bærende værdier for kulturmiljøet. En visualisering viser, at luftledningen vil være synlig fra herregården (se Fi-

gur 14-10). Grundet den store afstand mellem herregården og luftledningen vurderes det, at selvom man vil kunne se 

luftledningen vil Endrupholms kulturhistoriske sammenhænge med landskabet forblive intakt. Der vurderes at være tale 

om en moderat påvirkning.  

 

 

Figur 14-9 Kulturmiljø Endrupholm. 
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Figur 14-10 Det nye højspændingsanlæg set fra Endrupholm (visualisering udført af LYTT). 
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Sejstrup  

Højspændingsanlægget krydser den østlige udkant af kulturmiljøet som et luftledningsanlæg.  

De bærende bevaringsværdier er primært knyttet til det landsbyen Sejstrup som ligger mere end 1 km vest for høj-

spændingsanlægget. Den nuværende placering i udkanten af kulturmiljøet vurderes at medføre en ubetydelig påvirk-

ning af kulturmiljøets bevaringsværdier.  

 

 

Figur 14-11 Kulturmiljø Sejstrup. 
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Jernvedlund og Jernved 

Højspændingsanlægget krydser den vestlige udkant af kulturmiljøet som et luftledningsanlæg. Herudover etableres et 

kabelanlæg umiddelbart vest for kulturmiljøet. Højspændingsanlægget placeres vest for den sammenhængende bebyg-

gelse langs Jernvedvej og ikke mellem bebyggelserne og engene omkring Kongeåen. På grund af den yderlige placering, 

vurderes påvirkningen af de værdier som kulturmiljøet skal beskytte at være ubetydelig. 

  

 

Figur 14-12 Kulturmiljø Jernved og Jernvedlund 
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Hjortlund 

Højspændingsanlægget krydser den vestlige udkant af kulturmiljøet, dels som et kabelanlæg og dels som et luftled-

ningsanlæg.   

Højspændingsanlægget placeres vest for Hjortlund og kirken og friholder området nord for byen, ned mod engene om-

kring Kongeåen, for påvirkning. På grund af den yderlige placering, vurderes påvirkningen af de værdier som kulturmil-

jøet skal beskytte at være ubetydelig 

 

 

Figur 14-13 Kulturmiljø Hjortlund. 
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Seem  

Kulturmiljøet dækker hele projektområdet på tværs, og projektet kan således ikke undgå at krydse det. Projektet kryd-

ser kulturmiljøet i den vestlige del. Mod nord som et kabelanlæg og mod syd som et luftledningsanlæg.  

I den nordlige del af kulturmiljøet, hvor der etableres et kabelanlæg, vil der ikke være en påvirkning i driftsfasen. Heref-

ter vil der være en påvirkning som følge af tilstedeværelse af fire master og en luftledning. Luftledningsanlægget vil 

ligge mere end 1 km fra kirken og vest for størstedelen af bebyggelsen langs Haderslevvej. På strækningen gennem en-

gene ved Ribe Å gennemføres projektet som et kabelanlæg, hvorved en visuel påvirkning i driftsfasen undgås. Kabel-

overgangen er placeret nord for Haderslevvej og vil derfor have nogen påvirkning af værdierne i kulturmiljøet. Pga. den 

vestlige placering i kulturmiljøet, herunder vest for bebyggelserne, vurderes påvirkningen af kulturværdierne at være 

mindre. 

 

 

Figur 14-14 Kulturmiljø Seem. 
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Høm 

Kulturmiljøet dækker hele projektområdet på tværs, og højspændingsanlægget kan således ikke undgå at krydse det. 

Krydsningen sker som et luftledningsanlæg med 4 master placeret i kulturmiljøet.  

Høm er kulturmiljøkernen og ligger ca. 1,5 km øst for luftledningen. Luftledningen placeres i den vestlige del af kultur-

miljøet og der er kun få bygninger placeret vest for anlægget, som derved mister noget af sammenhængen med den 

resterende del af kulturmiljøet. Det vurderes at placering af master og en luftledning gennem den vestlige del af kultur-

miljøet medfører en mindre påvirkning af de bevaringsværdier og helheder som kulturmiljøet skal beskytte. 

 

 

Figur 14-15 Kulturmiljø Høm. 
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Roager og Roager Kirkeby. 

Kulturmiljøet krydses med et luftledningsanlæg med 7 master placeret i kulturmiljøet.  

Anlægget placeres i den vestlige udkant af kulturmiljøet med kun en enkelt bygning placeret mod vest, som derved mi-

ster noget af sammenhængen med den resterende del af kulturmiljøet. Kirkens synlighed fra syd og sammenhængen 

med åen Kirkeby Bæk, som ligger syd for Roager Kirkeby, vil ikke blive påvirket. Det vurderes at placeringen af et luftled-

ningsanlæg i den vestlige del af kulturmiljøet vil medføre en mindre påvirkning af de kulturhistoriske værdier som kul-

turmiljøet skal beskytte.  

 

 

Figur 14-16 Kulturmiljø Roager og Roager Kirkeby. 
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Sæd Grænseovergang 

Kulturmiljøet krydses af en luftledning, uden placering af master. Krydsningen vil ske som en overgang mellem en dansk 

og en tysk mastetype. Omkring krydsningen er der ingen bygninger eller lignende, men anlægget vil være synligt fra 

grænseovergangen ved Sæd. Det vurderes at anlægget medfører en mindre påvirkning af de kulturhistoriske værdier 

omkring grænsen.   

 

 

Figur 14-17 Kulturmiljø Sæd grænseovergang. 

 

14.5.3 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være relevante afværgeforanstaltninger i forhold til kulturmiljøer.  
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14.6 Fokusområde 4: Kirker 

Beskrivelsen af kirker tager især udgangspunkt i påvirkningen af omgivelserne omkring kirken og indsyn til og udsyn fra 

kirkerne, som mange steder er markante elementer i landskabet, da de ofte er placeret højt og frit.  

Den beskyttelse, der findes af kirkernes omgivelser, og som vurderingerne tager afsæt i, er beskrevet nedenfor: 

 Omkring mange af de danske kirker findes såkaldte Provst Exner fredninger, hvis formål er at forhindre, 
at kirkernes omgivelser skæmmes og indsyn til eller udsyn fra kirker og kirkegårde forhindres. 

 Mange landsbykirker er beskyttet af en kirkebyggelinje, der skal sikre, at kirker fortsat opleves og er 
synlige i landskabet. Det er derfor forbudt at bygge over 8,5 m i højden, inden for en afstand af 300 m fra 
en kirke, hvis den er omfattet af en kirkebyggelinje.  

 Landskabet omkring kirker kan være udpeget som kirkelandskab benævnt kirkeomgivelse med 
tilhørende retningslinjer i kommuneplanen. Kirkeomgivelse er det område, hvor kirkebygningen har 
betydning for landskabet. I kirkeomgivelsen kan der kun opføres bygninger eller tekniske anlæg m.v. hvis 
byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken eller hvis det ikke virker 
forstyrrende på kirkens nære omgivelser (Esbjerg Kommune, u.d.) (Tønder Kommune, 2011).  

14.6.1 Miljøstatus 

Ingen kirker eller Provst Exner fredninger (kirkeomgivelsesfredninger) ligger i linjeføringen for højspændingsanlægget 

og der er derfor heller ingen kirker eller kirkeomgivelsesfredninger, der direkte påvirkes af projektet (Figur 14-18). Der 

ligger ingen kirker i nærheden af 60 kV ledningsomlægningen.  

De Provst Exner fredninger, kirkebyggelinjer og kirkelandskaber (benævnt kirkeomgivelser), som findes om de enkelte 

kirker kan ses på Kortbilag 3 Kulturarv og Landskab.  

Nedenfor er placering af alle kirker i nærheden af projektet kort beskrevet, som baggrund for at kunne vurdere den 

konkrete påvirkning af den enkelte kirke.  

Vester Nykirke ved Endrup ligger ca. 1 km sydvest for luftledningen (se kort 1 i kortbilag 3, mast 1-3). Kirken ligger omgi-

vet af åbne marker mod syd og med en mindre skov mod nord og nordvest. Fra syd er der fint indkig til kirken (Esbjerg 

Kommune, u.d.). Vester Nykirke er omgivet af Provst Exner fredning, kirkebyggelinje og kirkeomgivelser. Kirkeomgivel-

serne vender især mod syd, men også øst og vest, indtil ca. 100 meter fra luftledningen. 

Bramminge Skt. Knuds Kirke ligger ca. 2 km vest for luftledningen (se kort 1 i kortbilag 3, mast 10-12).  Kirken er omgivet 

af kirkebyggelinje og kirkeomgivelser. Kirkeomgivelserne dækker et relativt lille areal omkring kirken. Et skovområde 

grænser helt op til kirken næsten hele vejen rundt om kirken, kun undtaget åbninger mod nordvest og vest. På grund af 

skovbevoksningen er kirken meget lidt synlig fra syd og øst (Esbjerg Kommune, u.d.). 

Jernved Kirke ligger ca. 1,5 km øst for luftledningen (se kort 2 i kortbilag 3, mast 35-37). Kirken ligger åbent mellem 

landsbyerne Jernved og Jernvedlund og markerer sig særligt fra sydlig retning (Esbjerg Kommune, u.d.). Kirken er omgi-

vet af Provst Exner fredning, kirkebyggelinje og kirkeomgivelser. Kirkeomgivelserne vender især mod syd og vest, indtil 

ca. 250 meter fra luftledningen.  

Hjortlund Kirke ligger ca. 1,4 km øst for luftledningen (se kort 2 i kortbilag 3, mast 41). Den ligger på en lille bakketop i 

landsbyen Hjortlund og fra kirken er der fin udsigt til engarealerne ved Kongeåen mod nord (Esbjerg Kommune, u.d.). 

Kirken er omgivet af Provst Exner fredning, kirkebyggelinje og kirkeomgivelser. Kirkeomgivelserne når indtil ca. 200 me-

ter fra luftledningen. 
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Figur 14-18 Kirker i nærheden af linjeføringen. 

 

Ribe Domkirke ligger ca. 2 km vest for projektet (se kort 3 i kortbilag 3, kabel). Kirkeomgivelserne vender primært mod 

vest og dækker store dele af mark- og engområderne vest for Ribe. Mod øst når kirkeomgivelserne indtil ca. 2 km fra 

højspændingsanlægget. 

Seem Kirke ligger ca. 1,6 km øst for luftledningen (se kort 4 i kortbilag 3, (mast 52). Den ligger på sydsiden af Ribe Ådal, 

hvor den liger helt ud til ådalens engområder (Esbjerg Kommune, u.d.). Kirken er omgivet af Provst Exner fredning, kir-

kebyggelinje og kirkeomgivelser. Kirkeomgivelserne når indtil ca. 600 meter fra luftledningen. 
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Roager Kirke ligger ca. 1 km øst for luftledningen (Kort 5 i kortbilag 3, mast 74-75). Kirken er omgivet af Provst Exner 

fredning, kirkebyggelinje og kirkeomgivelser. Kirkeomgivelserne når indtil ca. 250 meter fra luftledningen. Kirken marke-

rer sig særligt fra landskaber i sydlig og nordvestlig retning. 

Vodder Kirke ligger ca. 2 km øst for luftledningen (Kort 5 i kortbilag 3, mast 84). Kirken er omgivet af Provst Exner fred-

ning og kirkebyggelinje.  

Bredebro Kirke ligger ca. 1 km vest for luftledningen (se kort 7 i kortbilag 3, kabel). Kirken er omgivet af Provst Exner 

fredning og kirkebyggelinje. 

14.6.2 Miljøvurdering 

Anlægsfasen 

Det vurderes, at afstanden mellem projektet og kirkerne betyder, at selve kirkerne ikke påvirkes af anlægsarbejdet.  

Samlet set vurderes påvirkningen af kirker og deres omgivelser at være ubetydelig i anlægsfasen.  

Driftsfasen 

For alle de beskrevne kirker gælder det, at projektet etableres udenfor Provst Exner fredninger, kirkebyggelinje og kirke-

omgivelser. Der er således ikke en planmæssig eller lovgivningsmæssig konflikt mellem tilstedeværelsen af anlægget og 

kirkerne med omgivelser. 

Højspændingsanlægget kan være synligt fra kirkerne eller påvirke indsynet til kirkerne. Det vil især være tilfældet for 

Vester Nykirke ved Endrup, Jernved Kirke, Hjortlund Kirke og Roager Kirke, hvor kirkeomgivelserne ligger relativt tæt på 

luftledningen, med en afstand på 100-250 meter.  

På grund af afstanden vurderes påvirkningen af kirkerne dog at være mindre eller ubetydelig. 

Ribe Domkirke vurderes at have en særlig værdi og er derfor beskrevet, selvom den ligger ca. 2 km fra højspændingsfor-

bindelsen. I de lavtliggende områder øst og nordøst for kirken gennemføres projektet som et kabelanlæg. Kabelover-

gangen syd for Ribe Å vil være den nærmeste synlige struktur på anlægget. Kabelovergangen ligger ca. 3 km fra Ribe 

Domkirke. Kabelovergangen og masterne mod syd kan knapt nok anes fra domkirkens tårn, som det fremgår af visuali-

sering nr. 14 i bilag 4, og på grund af afstanden vurderes påvirkningen at være ubetydelig. 

14.6.3 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være relevante afværgeforanstaltninger i forhold til påvirkning af kirker.  
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14.7 Fokusområde 5: Fredede og bevaringsværdige bygninger 

De fredede og bevaringsværdige bygninger er en vigtig og synlig del af den danske kulturarv, og er omfattet af bygnings-

fredningsloven. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer fredede bygninger, mens kommunerne administrerer bevarings-

værdige bygninger (Slots- og Kulturstyrelsen, 2019). Bygningerne vurderes på en skala fra 1-9 efter fem parametre; arki-

tektonisk-, kulturhistorisk-, miljømæssig-, originalitets- og tilstandsværdi. Skalaen inddeles i tre grupper, så bygningerne 

gives en høj, middel eller lav bevaringsværdi. Bygninger af høj bevaringsværdi skal søges bevaret.  

14.7.1 Miljøstatus 

Der ligger følgende fredede eller bevaringsværdige (høj værdi) bygninger indenfor projektområdet: 

 Endrupholm Hovedgård (se kort 1 i kortbilag 3, mast 1). Endrupholm ligger udenfor projektområdet, 
men er taget med i denne beskrivelse fordi den er en del af kulturmiljøet Endrupholm beskrevet i 
fokusområde 3, afsnit 14.5. Hovedgården ligger ca. 400 m øst for højspændingsanlægget og er fredet.  

 På Tangevej nr. 119 og nr. 126 ligger to ejendomme af høj bevaringsværdi.  Den nærmeste ligger ca. 200 
m vest for 150 kV højspændingsstation Ribe .  

 Kort 4 i kortbilag 3, (mast 53). Et større antal bevaringsværdige bygninger ved Seem. Den nærmeste 
bygning ligger på Seemgårdsvej nr. 2, ca. 960 meter fra luftledningen. Bygningen er af høj 
bevaringsvædi. 

 En bygning på Sortemose nr. 10, Ribe er af høj bevaringsværdi. Bygningen ligger ca. 750 m øst for 
linjeføringen (mast 58-59). 

 150 meter vest for mast 63, ligger Vesterlundvej 39, Ribe. Bygningen er af høj bevaringsværdi.  

 Kort 4 i kortbilag 3, (mast 74). Et større antal bevaringsværdige bygninger ved Roager (udenfor 
projektområdet). Den nærmeste bygning ligger indenfor projektområdet ca. 630 meter fra luftledningen 

 Kort 8 i kortbilag 3, (mast 167). Ved Store Emmerske ligger flere bevaringsværdier bygninger af høj 
værdi. Den nærmeste ligger 440 meter øst for linjeføringen.  

 En fredet bygning på Åbenråvej ved Lille Emmersker, opført i 1730 ligger ca. 1,3 km vest for 
luftledningen. 

 Ca. 160 m øst for luftledningen ved Rørkær Mark (mast 171) ligger en bevaringsværdig bygning af høj 
værdi på Tidsholmvej, lige NV for Tønder Golf Klub. 

 Lige ved grænsen på Sønderløgumlandevej nr. 9 ligger en bygning af høj bevaringsværdi. Den ligger ca. 
430 meter vest for linjeføringen (mast 177). 

14.7.2 Miljøvurdering 

Anlægsfasen 

Etablering af højspændingsanlægget sker mindst 150 meter fra den nærmeste af de fredede eller bevaringsværdige 

bygninger. Da projektet kun, potentielt, kan medføre nedrivning af bygninger som ligger inden for 80 meter fra 400 kV 

projektet (fordi Energinet tilbyder at købe disse bygninger) og da vibrationer i forbindelse med anlægsarbejdet udeluk-

kes at kunne påvirke bygninger i en afstand af mere end 22 meter (se afsnit 14.1.1.1), vurderes en påvirkning af bygnin-

gerne i anlægsfasen at kunne udelukkes.  

Driftsfasen 

Den nye luftledning vil formentlig kunne ses fra nogle af de nævnte bevaringsværdige og fredede bygninger. Den visu-

elle påvirkning vurderes ikke direkte at skade de fredede eller bevaringsværdige bygninger, men oplevelsen af dem kan 

blive påvirket. Tre af bygningerne ligger indenfor 200 m fra linjeføringen, resten ligger med større afstand. Samlet set 

vurderes påvirkningen på fredede eller bevaringsværdige bygninger at være ubetydelig. 
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14.7.3  Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være relevante afværgeforanstaltninger i forhold til påvirkning af fredede eller bevaringsværdige 

bygninger i anlægs- eller driftsfase.  
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14.8 Fokusområde 6: Kulturarvsarealer og arkæologi 

Kulturarvsarealer er kulturhistoriske interesseområder med skjulte fortidsminder. Arealerne kan være dels af national 

og dels international betydning, og er en indikator for, at der er væsentlige fortidsminder i et område. Områderne er 

udlagt som incitament til at bevare fortidsminderne. 

Kulturarvsarealerne har derfor som funktion at advare potentielle bygherrer om, at der kan være væsentlige fortidsmin-

der i et område, og at det kan være hensigtsmæssigt at revurdere anlægsarbejdet, så fortidsminderne bevares på ste-

det. 

Kulturarvsarealer er i sig selve ikke fredede eller beskyttede, men kan indeholde fredede fortidsminder. Spor af fortids-

minder er ikke nødvendigvis synlige på jordoverfladen, og vil derfor først fremkomme når jordoverfladen afdækkes. 

Dette kan være overpløjede gravhøje, større bopladser eller enkelte stenøkser.  

14.8.1 Miljøstatus 

Der findes ét kulturarvsareal i projektområdet.  

Store Emmersker (se kort 9 i kortbilag 3, mast 166) er et kulturarvsareal øst for Tønder.  Der er gjort fund af bopladser 

fra yngre romertid over germansk jernalder, vikingetid og ind i tidlig middelalder. Kun en mindre del af bopladserne er 

undersøgt (Slots- og Kulturstyrelsen, 2019a). Der placeres én mast i området.  

14.8.2 Miljøvurdering 

Anlægsfasen 

I forbindelse med gravearbejder til arbejdspladser inden for kulturarvsarealet, er der forøget risiko for at støde på for-

tidsminder, som potentielt kan blive beskadigede. 

De lokale museer udfører arkæologiske forundersøgelser i de områder, hvor det lokale museum vurderer et behov, her-

under i kulturarvsarealer. I den forbindelse forventes evt. skjulte fortidsminder at blive fundet inden selve anlægsarbej-

derne går i gang. Herved kan de bevares for eftertiden, blot ikke på deres oprindelige plads. Påvirkningen vurderes at 

være mindre og ikke væsentlig.  

Driftsfasen 

Der vurderes ikke at være konflikt mellem kulturarvsarealet og tilstedeværelse af et luftledningsanlæg. Det skyldes at 

arealet skal sikre bevarelse af fortidsminder i jorden. En påvirkning kan derfor udelukkes.  

14.8.3 Afværgeforanstaltninger 

Det lokale kulturhistoriske museum vil blive bedt om at udføre arkæologiske forundersøgelser, hvor de vurderer det 

relevant.  
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14.9 Fokusområde 7: Sten -og jorddiger 

Sten- og jorddiger er værdifulde landskabselementer, der fortæller historier gennem århundreder om bl.a. Danmarks 

inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken og om beskatnings- og ejerforhold.  

Digerne har en generel beskyttelse i medfør af Museumsloven, hvor bestemmelsen i § 29a betyder, at digernes tilstand 

ikke må ændres. Der er dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde og 

evt. på bestemte vilkår. 

14.9.1 Miljøstatus 

Projektet krydser seks sten- og jorddiger. Krydsningerne kan ses på Kortbilag 3 Kulturarv og landskab. Krydsninger er vist 

i Tabel 14-1. 

 

Tabel 14-1  Kortudsnit af steder, hvor højspændingsanlægget krydser beskyttede sten- og jorddiger.  

Kortudsnit (diget er markeret med gul streg) Beskrivelse 

 

Kabelindføring ved Endrup station krydser et dige øst 

for stationen. Diget løber i et markskel, er meget småt 

og kan ikke umiddelbart skelnes i terræn.  

Kortbilag 3 kort 1. 

 

 

Mellem mast 1 og 2 krydser luftledningen et dige. Diget 

løber i et markskel med bevoksning. Kortbilag 3 kort 1. 

 

 

Ved mast 23-24 krydses to diger. Digerne ligger i mark-

skel med levende hegn. Kortbilag 3 kort 2. 
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Kortudsnit (diget er markeret med gul streg) Beskrivelse 

 

Tange Plantage er omkranset af et dige. Her vist ved 

den vestlige ende tæt på højspændingsstationen Ribe. 

Diget underbores med et kabelanlæg.  Kortbilag 3 kort 

3+4. 

 

 

Mellem mast 168 og 169 krydses et dige, som løber 

langs den sydlige brink af Hvirlå. Kortbilag 3 kort 8+9. 

 

 

Eksisterende 60kV, der befinder sig tæt på den nye 400kV højspændingsforbindelse skal omlægges. Det betyder, at luft-

ledninger på 60 kV på specifikke strækninger fjernes og forbindelsen anlægges som et kabel ad en ny rute. Arbejdet er 

beskrevet i den Tekniske Projektbeskrivelse – Bilag 1. 

Anlæggelse af 60kV kablerne vil ikke krydse diger. Et par steder vil kabellægning foregå parallelt med diger men vil ikke 

krydse diger. Fjernelse af luftledninger på 60kV vil et enkelt sted krydse et dige. Her vurderes anlægsopgaven at kunne 

friholde diget, fordi fjernelse af luftledningstråde kan foregå uden at berøre diget. Påvirkning af sten- og jorddiger ved 

kabellægning af 60 kV ledninger vurderes derfor ikke yderligere. 

14.9.2 Miljøvurdering 

Anlægsfasen 

Arbejdspladserne langs med linjeføringen er lagt, så de ikke konflikter med beskyttede sten- eller jorddiger.  

Kabelanlægget skal føres igennem et dige nord for transformerstationen ved Endrup. Digegennembruddet vil ske vin-

kelret og kan på dette sted begrænses til en bredde på 14 meter. Diget er ikke umiddelbart at finde i terræn, men der 

indhentes dispensation til gennemgravning fra Esbjerg Kommune og området reetableres efterfølgende. I forbindelse 

med gennembrud afgraves fladen under diget og de to profiler i gennembruddet. Museet sørger for dokumentation af 

profilerne ved opmåling, tegning, fotografering og eventuelt prøvetagning af relevante jordlag. Sten fra diget undersø-

ges for spor fra forarbejdning. Efter undersøgelsen retableres diget. 

  

Omkring krydsning af digerne mindskes arbejdsbredden mest muligt, og det undgås at lægge jord op på selve digerne. 

Digegennembruddet vil som minimum omfatte areal til gravning af kabelgravene og formentlig også køreveje. 
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Digegennembrud er en væsentlig påvirkning, som vil kræve dispensation. Det vurderes, at gennembrud af diget ved 

Endrup højspændingsstation, når der efterfølgende sker en retablering efter anvisninger fra museet inden for 4 uger, 

kan reduceres til en mindre påvirkning af den kulturhistoriske værdi, som diget repræsenterer. 

Digerne ved Tange Plantage krydses ved underboring, hvorved de friholdes for påvirkning. 

Fire steder skal anlæg af luftledningen krydse et dige. Der skal ikke etableres master i nærheden af diger. Trækning af 

ledninger kan ske uden at berøre digerne, og påvirkningen fra anlægsfasen ved luftledningernes krydsning af diger vur-

deres at være ubetydelig.  

Påvirkning driftsfase 

Fire diger krydses af den nye 400 kV luftledning. 

Oplevelsen af den historie som digerne fortæller, vil blive påvirket som følge af den visuelle tilstedeværelse af et luftled-

ningsanlæg. Der vurderes at være tale om en moderat påvirkning af den visuelle oplevelse af de diger, der krydses. 

14.9.3 Afværgeforanstaltninger 

Diger som gennembrydes vil blive retableret inden for 4 uger i samarbejde med det lokale museum. Ved hvert digegen-

nembrud vil arbejdsbredden blive minimeret mest muligt, og jordoplæg på selve diget vil blive undgået.  
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14.10 Sammenfatning, kulturarv 

 

Påvirkning af kulturhistoriske interesser er primært forebygget ved placeringen af strækningsanlægget, således at ingen 

fortidsminder påvirkes direkte med fx gravning. For et enkelt fredet område (Konge Ådal) undgås påvirkningen ved at 

foretage en underboring af arealet. Den nye luftledning anlægges indenfor otte kulturmiljøer i større eller mindre grad. 

De fleste steder placeres luftledningen i udkanten af kulturmiljøet. 

Der vil ske en begrænset forstyrrelse af berørte kulturmiljøer i forbindelse med anlægsarbejderne, og det færdige luft-

ledningsanlæg vil være synligt, men den visuelle påvirkning vurderes kun at påvirke oplevelsen af de kulturhistoriske 

interesser i mindre til moderat grad.  

De lokale museer vil foretage arkæologiske forundersøgelser de steder, hvor der vurderes at være behov, for at sikre 

eventuelle underjordiske fortidsminder for eftertiden. 

På en enkelt lokalitet vil der være behov for digegennembrud af beskyttet jorddiger. Dette vil kræve dispensation. Der 

foretages opmåling og registrering af digets tværprofil i samarbejde med det lokale museum med henblik på at retab-

lere diget efterfølgende. 

Det vurderes samlet, at de kulturhistoriske interesser ikke vil blive påvirket væsentligt.  
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Tabel 14-2 Påvirkning af kulturarv.  

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Fredede områder 3 Kongeå fredningen krydses med et kabelanlæg ved underboring. An-

lægsfasen giver en mindre og midlertidig påvirkning.  

 

Fredede fortidsminder 4 Der er lokaliseret 21 fredede fortidsminder indenfor projektområdet. 

Fortidsminderne og deres beskyttelseslinjer krydses ikke af linjeførin-

gen. 

Kulturmiljøer 2 Otte kulturmiljøer krydses. De påvirkes ikke eller kun ubetydeligt i an-

lægsfasen. Endrupholm påvirkes i moderat grad i driftsfasen. Sej-

strup, Jernved og Hjortlund påvirkes i ubetydelig grad. Seem, Høm, 

Roager og Sæd grænseovergang påvirkes i mindre grad i driftsfasen.  

Kirker 3 Ni kirker og kirkeomgivelser er undersøgt. De påvirkes ikke direkte af 

anlægsfasen. De nærmeste kirkeomgivelser ved Vester Nykirke, Jern-

ved Kirke, Hjortlund Kirke og Roager Kirke ligger 100-250 m fra linje-

føringen. Påvirkning i driftsfasen vurderes at være mindre. Ribe Dom-

kirke ligger 3 km fra kabelovergangen og påvirkes i ubetydelig grad i 

driftsfasen. 

Fredede og bevaringsvær-

dige bygninger 

4 Lokaliserede fredede og bevaringsværdige bygninger indenfor pro-

jektområdet konflikter ikke med linjeføringen. Tre bygninger ligger in-

denfor 200 m fra linjeføringen. Resten ligger længere væk. 

Kulturarvsarealer og un-

derjordisk kulturarv 

3 Der er lokaliseret ét kulturarvsareal Store Emmersker. Påvirkning i an-

lægsfasen vurderes at være mindre. I driftsfasen er påvirkningen 

ubetydelig. 

Sten- og jorddiger 1 Seks sten- og jorddiger krydses. To krydses med kabelgrav og påvirk-

ningen i anlægsfasen vurderes at være væsentlig, med behov for af-

værgeforanstaltninger, der vil kunne reducere påvirkningen til at 

være mindre. Påvirkning i driftsfasen er moderat, hvor digerne kryd-

ses med luftledning.  

   

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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15 Rekreative interesser 

Dette kapitel redegør for en eventuel påvirkning af identificerede rekreative interesser og friluftsaktiviteter, der findes i 

nærheden af eller krydses af den nye højspændingsforbindelse.  

På Figur 15-1 kan man se placeringen af de fokusområder, med særlige rekreative interesser, som beskrives i dette ka-

pitel.  

15.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 4, pkt. 1, samt bilag 7, pkt. 4 i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten på en passende 

måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på befolkningen.  

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund.  

Udgangspunktet for en miljøvurdering af menneskers sundhed er ifølge Miljøstyrelsen følgende: 

Befolkningen: 

Enhver, hvis tilværelse kan tænkes påvirket væsentligt af projektets miljømæssige indvirkninger, uanset af-

standen fra projektet. Befolkningen kan således omfatte mennesker, som bor langt fra projektet, hvis det vil 

indebære væsentlige ændringer af kendte landskaber og rekreative værdier. 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten identificeret to miljøemner under over-

skriften ”Befolkningen”: 

- Påvirkning af friluftsliv og rekreativ værdi 

- Rådighedsindskrænkninger 

Rådighedsindskrænkninger er behandlet under jordarealer i kapitel 16, Materielle goder, og omtales derfor ikke yderli-

gere her. 

15.1.1 Fravalg af emner 

På baggrund af projektets karakteristika kan det udelukkes at følgende miljøfaktorer påvirker friluftsliv og rekreativ 

værdi: 

15.1.1.1 Fuglekollisioner 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Driftsfasen: 

Døde fugle, som er kollideret med luftledningen, kan påvirke befolkningens naturoplevelse og hermed påvirke 

den rekreative værdi. 

Ud fra tilgængelig viden skal der gives en kvalificeret vurdering af, i hvilket omfang anlæggets (…) mulige kolli-

sion med fugle forventes at påvirke befolkningens brug af de rekreative områder. 

Fuglekollisioners påvirkning af de rekreative værdier er primært relevant for Ribe Ådal, Tyvse (mellem Sølsted Mose og 

Kongens Mose) og Sæd/Ubjerg (nær den tyske grænse). Disse områder er udpeget som de vigtigste områder for træk-

kende fugle (se Kapitel 11, Biodiversitet og Kapitel 12, Natura2000). Disse områder har også rekreative interesser som fx 
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ophold ved og på Ribe Å. Ved Ribe Ådal og dele af området Sæd/Ubjerg kabellægges højspændingsanlægget og derfor 

kan kollision med fugle helt udelukkes. Der er ikke identificeret rekreative interesseområder i nærheden af linjeføringen 

ved Tyvse og den resterende del af strækningen ved Sæd/Ubjerg. Risikoen for, at fuglekollisioner kan påvirke rekreative 

interesser, vurderes at være ubetydelig og uddybes ikke nærmere i dette kapitel.   Risiko for fuglekollisioner er beskre-

vet i detaljer i Kapitel 11, Biodiversitet og Kapitel 12, Natura 2000. 

15.1.1.2 Koronastøj 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Driftsfasen: 

Luftledningen afgiver støj (koronastøj), især i fugtigt vejr og regnvejr, hvilket kan forstyrre befolkningens re-

kreative oplevelser. 

Ud fra tilgængelig viden skal der gives en kvalificeret vurdering af, i hvilket omfang anlæggets (…) støjende 

effekt (…) forventes at påvirke befolkningens brug af de rekreative områder. 

For områder, der krydses af en luftledning, vil der være koronastøj i driftsfasen. Dette er beskrevet i detaljer i afsnit 7.4. 

Støjberegningerne viser, at på 40 meters afstand fra luftledningen vil koronastøjen ligge under 40 dB fra højspændings-

anlægget. Det svarer til støjen fra en dæmpet radio eller høj hvisken. Korona støj er mest udtalt i fugtigt vejr, hvor de 

rekreative områder forventes mindre brugt. Rekreative områder, der krydses af luftledningen, er typisk vandreruter 

som er anlagt langs asfalteret vej eller på grusveje (Drivvejen og Tønderstien). Oplevelsen af koronastøj vil kun opleves 

tæt på luftledningen. Da vandreruterne også vil opleve støjpåvirkninger fra trafik, konkluderes det, at koronastøj ikke er 

en væsentlig påvirkning på denne type rekreative interesse. De større vandløb med flere rekreative områder - Konge-

åen, Ribe Å, Tved Å og Brede Å, krydses med et kabelanlæg, som ikke udsender koronastøj. I øvrige områder, hvor der 

etableres luftledningsanlæg, vurderes påvirkningen fra koronastøj at være mindre og ikke væsentlig for den rekreative 

oplevelse i områderne. Koronastøj vurderes derfor ikke nærmere i dette kapitel. Støjberegninger og beskrivelse af koro-

nastøj fremgår af Kapitel 7. 

15.1.1.3 ”Sort sol” 

En del høringssvar nævner turistaktiviteter, såsom ”Sort Sol” (når stærene på træk samles). ”Sort sol” er fravalgt som 

emne fordi de primære områder for observering af sort sol ligger udenfor projektområdet.  

15.1.2 Valg af fokusområder 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til, hvorvidt og i hvilket om-

fang friluftsliv og rekreative forhold skal miljøvurderes, hvilket fremgår af nedenstående. 

Anlægsfasen: 

Anlægsarbejdet vil kunne påvirke friluftslivet i nærområderne. 

Fremkommeligheden til rekreative områder med offentlig adgang vil kunne blive begrænset i anlægsperioden, 

nærmere bestemt ved etablering af højspændingsledningerne. 

Kabellægning i åben grav kan i anlægsperioden begrænse brug af vandre- og cykelstier i det åbne land, som 

krydser kabelanlægget. 
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Udvidelse af stationer, etablering af kabelovergangsmaster og underboringer kan tage op til et år eller mere 

og vil i den periode kunne påvirke friluftslivet i nærområderne. 

Driftsfasen: 

Adgangen til rekreative områder med offentlig adgang vil kunne blive begrænset permanent efter etablering 

af luftledningsanlægget. 

Luftledningsanlæggets landskabspåvirkning kan påvirke befolkningens rekreative oplevelser. Synligheden i 

landskabet omfatter også kabelovergangsmasterne og udvidelse af transformerstationerne.  

Miljøkonsekvensrapporten skal kortlægge ruter og områder i det åbne land, hvor den offentlige adgang og 

friluftslivet kan blive begrænset/påvirket, både permanent og i kortere perioder. 

Ud fra tilgængelig viden skal der gives en kvalificeret vurdering af, i hvilket omfang anlæggets barrierevirk-

ning, synlighed i landskabet, (…) forventes at påvirke befolkningens brug af de rekreative områder. Nogle af 

de nævnte påvirkninger behandles selvstændigt i andre afsnit. Vurdering af påvirkningen af friluftslivet for-

ventes at tage udgangspunkt i disse andre afsnit. 

Vurderingen skal især rettes mod de områder i det åbne land, hvor der er offentlig adgang (vandreruter, cy-

kelruter, udkigspunkter, fri teltning og øvrige steder med mulighed for overnatning i det fri) og som er for-

holdsvis velbesøgt af mange. 

Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 

Hvis det klart på baggrund af en umiddelbar vurdering, f.eks. med henvisning til et begrænset tidsmæssigt 

omfang, kan afvises, at der kan være en væsentlig påvirkning af den pågældende lokalitet i anlægsperioden, 

forventes dette at være et fyldestgørende grundlag for en vurdering i miljøkonsekvensrapporten. 

De rekreative aktiviteter og friluftsmæssige interesser langs højspændingsforbindelsen knytter sig primært til udendørs 

aktiviteter i det åbne land, motion og oplevelse af naturområder og skove, samt kulturhistoriske værdier. Det drejer sig 

fx om: nationale og regionale cykel-, løbe- og vandreruter; natur med rekreative eller friluftmæssige formål; fritidsklub-

ber som fx golfklubber og flugtskydeklubber samt vandløb med mulighed for lystfiskeri, kanosejlads og lignende vandak-

tiviteter. Brugerne af de rekreative aktiviteter er turister og lokale besøgende; motionsløbere; ryttere; cyklister og 

mountainbikere; lystfiskere og sejlere m.fl.  

Valg af fokusområder er præget af, at højspændingsforbindelsen krydser flere store vandløb, hvor rekreative aktiviteter 

finder sted (Sneum Å, Holsted Å, Konge Å, Ribe Å, Brede Å, Arn Å, Hvirl Å, Grøn Å). Det kan være aktiviteter som fiskeri, 

sejlads og øvrige rekreative interesser på og helt nær ved vandløbene. Højspændingsanlægget kan udgøre en påvirkning 

på disse helt vandløbsnære rekreative interesser. De nævnte vandløb, som udgør de større vandløb i området, er gen-

stand for vandløbsnære rekreative interesser og er udpeget som et fokusområde.  

Langs med flere af vandløbene er anlagt naturruter. Det gælder for Kongeåstien, Ribe Hjertesti og Naturstien ved Brede 

Ådal. Derudover er Drivvejen og Korntved-Rørkær stien etablerede vandreruter, der passerer projektområdet. Høj-

spændingsforbindelsen krydser naturstierne, nogle steder som en luftledning og nogle steder som et kabel. Påvirknin-

gerne af naturruterne er beskrevet samlet i ét fokusområde.  

Blandt de konkrete lokaliteter som er nævnt i høringssvar er Sneum Å. Området er omfattet af en tinglysning, der skal 

sikre offentlighedens adgang til åen, og at der må ikke bygges indenfor området.  

Derudover er Tange Plantage og Tange Bakker identificeret som et fokusområde, fordi højspændingsforbindelsen gra-

ves ned tæt forbi Tange Plantage, som sammen med Tange Bakker er et rekreativt udflugtsmål. Da anlægsaktiviteterne 

kan være omfattende, er området udpeget som fokusområde.  
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Langs med linjeføringen er identificeret en flugtskydebane. Klubbens brug af området kan forstyrres i anlægsfasen, hvor 

der af hensyn til arbejdssikkerhed muligvis kan ske begrænsning af skydeklubbens aktiviteter. Bredebro Flugtskydebane 

er derfor udpeget som fokusområde.   

De udpegede fokusområder er: 

 Vandaktiviteter på og ved de større vandløb (Sneum Å, Holsted Å, Konge Å, Ribe Å, Brede Å, Arn Å, Hvirl Å, Grøn Å) 

 Naturruter (Kongeåstien, Ribe Hjertesti, Naturstien ved Brede Ådal, Drivvejen og Korntved-Rørkær stien).  

 Tange Plantage og Tange Bakker 

 Foreninger og klubber med rekreativt formål:  Bredebro Flugtskydebane ved Galgebakken. 

De udvalgte fokusområder er vist på oversigtskortet herunder. 

 

Figur 15-1 Oversigtskort med angivelse af rekreative fokusområder. 
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15.2 Metode 

Vurdering af påvirkningen fra projektet på rekreative interesser er baseret på tilgængelig viden om særlige geografiske 

lokaliteter, der anvendes rekreativt i nærheden af den nye højspændingsforbindelse eller hvor de rekreative områder 

krydses af projektet. Herudover er der i vurderingerne taget højde for de forhold, der er særligt kendetegnende for pro-

jektet og forhold fremhævet i Miljøstyrelsens afgrænsningsnotat. På baggrund af den indsamlede viden om de eksiste-

rende forhold i området er der udvalgt nogle fokusområder, som beskrives mere dybdegående.  

Kortlægningen af rekreative interesser er bl.a. baseret på: 

 Lokal viden indsamlet fra borgere og kommunerne i området via høringssvarene fra idéfasen 

 Opslag i gældende kommuneplaner  

 Formidlingsmateriale om rekreative tilbud i området 

 Friluftskortet (udinaturen.dk) 

 Søgninger på internettet efter rekreative interesser indenfor projektområdet 

Vurderingen af påvirkning er lavet som en kvalitativ vurdering, baseret på, hvordan oplevelsen af og muligheden for 

rekreative interesser og friluftsliv påvirkes af projektet. Påvirkningsgraden følger terminologien i afsnit 4.3. 
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15.3 Fokusområde 1: Vandløbsaktiviteter  

Projektet krydser otte store vandløb, Sneum Å, Holsted Å, Konge Å, Ribe Å, Brede Å, Arn Å, Hvirl Å og Grøn Å, som alle 

anvendes rekreativt. Aktiviteterne på og ved de forskellige vandløb vil være ensartede og omfatter sejlads på vandløbet 

fx kanosejlads og fiskeri fra vandløbsbredden. Højspændingsanlægget krydser vandløbene enten som en luftledning 

eller som et kabel.  

Påvirkningen på de rekreative interesser vil være forskellig i anlægs- og driftsfasen afhængig af, om højspændingsan-

lægget er en luftledning eller et kabel. Samlet set vil påvirkningerne på ophold og færdsel på vandløbene være ensar-

tede for alle de vandløb, der krydses af en luftledning og tilsvarende for dem, der krydses med et kabel. Vurderingerne 

er derfor opdelt i, om vandløbene krydses med en luftledning eller med et kabel.  

Mellem Endrup og Bramming krydser linjeføringen vandløbene Sneum Å og Holsted Å.  Begge åer anvendes rekreativt 

til bl.a. kanosejlads og fiskeri.  

Fra Bramming til Bredebro krydser højspændingsforbindelsen de store vandløb Kongeåen, Ribe Å og Brede Å. For alle 

tre krydsninger gælder, at højspændingsanlægget graves ned og underbores vandløbene. De omfattende anlægsaktivi-

teter betyder, at disse geografiske områder er udpeget som fokusområder for påvirkninger af rekreative interesser.  

Fra Bredebro til grænsen krydses Vidå systemet, som også anvendes rekreativt. Her krydses vandløbene med en luftled-

ning og disse lokaliteter er derfor også udpeget som fokusområder.  

Alle vandløbskrydsningerne beskrives som ét fokusområde dog opdelt i delstrækningerne Endrup-Bramming; Bram-

ming-Bredebro, Bredebro-Tønder og Tønder-grænsen fordi anlægsaktiviteter og driftsfase vil være enslydende indenfor 

delstrækningerne men forskellig fra kabelanlæg til luftledningsanlæg.   

Fra nord til syd er delstrækningerne:  

 Endrup til Bramming, hvor Sneum Å og Holsted Å krydses som en luftledning.  

 Bramming til Bredebro, hvor Kongeåen, Ribe Å og Brede Å krydses med et kabel. 

 Bredebro til Tønder, hvor Arn Å, Hvirl Å krydses med en luftledning.  

 Tønder til grænsen, hvor Grøn Å krydses med et kabel. 

Anlægsaktiviteter og påvirkninger i driftsfasen vil være forskellige fra kabelanlæg til luftledningsanlæg. Beskrivelsen og 

vurderingen er derfor opdelt for åerne i delstrækningerne.   
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15.3.1 Miljøstatus 

15.3.1.1 Sneum Å og Holsted Å. 

Der kan sejles på Sneum Å fra Endrup Mølle og nedstrøms. Her er sejlads tilladt hele året. På Holsted Å må sejlads fo-

regå på strækningen fra Holsted og nedstrøms i perioden 15. maj – 31. december (Esbjerg Kommune, u.d.).  

Fra Endrup flyder Sneum Å mod sydøst og løber ud i Vadehavet ved Sneum Sluse. Naturpark Endrup er et rekreativt om-

råde ved Sneum Å i Endrup by nord for Hovedvej A1. Endrup Naturpark ligger ca. 1,3 km nord for luftledningskrydsnin-

gen. 

 

 

Figur 15-2 Sneum Å krydses af luftledningen vest for Vibækvej og syd for Endrup by. 

 

 

Figur 15-3 Holsted Å, der løber fra Vejen til Bramming, krydses af luftledningen ca. 425m vest for Smedegårdsvej. 
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Holsted Å flyder fra Holsted mod Bramming og passerer nord om byen for derefter at løbe ud i Sneum Å. Der findes en 

vejkrydsning af åen indenfor projektområdet. Stedet kaldes den røde bro ca. 425 meter øst for den nye linjeføring (se 

Figur 15-4), hvor der er en lille p-plads og opstillet borde og bænkesæt.  

 

 

Figur 15-4 Holsted Å og den røde bro. Foto er taget mod øst. 

 

Holsted å og Sneum Å beskrives på flere hjemmesider, som fint fiskevand med mange gode muligheder for fiskeri 

(Lystfiskeri.dk, 2004; Sydvestjysk Sportsfiskerforening, 2020a; Brodersen, 2018). Lystfiskesæsonen er fra 16.april til 31. 

oktober. Der fiskes efter havørred, bækørred og laks, samt gedde og aborre (Endrup Naturpark, u.d.).  
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15.3.1.2 Kongeåen, Ribe Å og Brede Å. 

Mellem Bramming og Bredebro er der tre store vandløb, nemlig Kongeåen, Ribe Å og Brede Å. Disse tre vandløb krydses 

af det nye højspændingsanlæg, med et kabelanlæg etableret ved underboring af vandløbet.  

 

 

Figur 15-5 Konge Å krydses med et kabelanlæg ca. 2 km øst for Gredstedbro. 

 

Der kan sejles på Kongeåen fra Andst, syd om Gredstedbro og ud til Kongeåslusen. Det er en tur på ca. 50 km. Under-

vejs er der langs ruten opsat faciliteter for overnatning og kortvarige ophold. Der er ingen overnatningspladser eller 

shelters i nærheden af kabelanlæggets krydsning.  

Sydvestjysk Sportsfiskerforening, som har fiskeretten, har på deres hjemmeside angivet nogle fiskesteder og parkerings-

muligheder langs med Kongeåen. Kabelanlægget vil krydse Kongeåen ca. midtvejs mellem ”Broen ved Hjortlund” og 

”Tørrestationen”, som er et par af stederne på Kongeåen zone 2 (Sydvestjysk Sportsfiskerforening, 2020). 

 

 

Figur 15-6 Ribe Å krydses øst for Ribe med et kabelanlæg syd for Tange Bakker. 
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Ribe Å dannes ved sammenløb af Fladså og Gelså og repræsenterer et ca. 17 km langt vandløb, som løber ud i Vadeha-

vet. Sejlads på Ribe Å er tilladt året rundt (Visit Ribe og Esbjerg, 2020). Øst for Ribe by og hvor højspændingsanlægget 

krydser Ribe Å, sejler man igennem et fuglebeskyttelsesområde. Sejlads på Ribe Å med kano eller kajak giver derfor mu-

lighed for særlige naturoplevelser. Fiskeri ved Ribe Å er tilladt fra 16.april til 31. oktober. Der fiskes bl.a. efter laks, hav-

ørred, bækørred og stalling (Samarbejdsudvalget, 2020).  

 

 

Figur 15-7 Brede Å krydsning sker med et kabel syd for Løgumklostervej. 

 

Der kan sejles på Brede Å fra Nørre Løgum til Bredebro og derfra helt til Ballum Slusekro (Kanocenter Syd). Det er en 

rute på ca. 28 km, som passerer stedet for krydsning med højspændingsforbindelsen. Brede Å Lystfiskerforening råder 

over fiskeretten på ca. 40 km af Brede Å-systemet (Brede Å Lystfiskerforening). Foreningens hjemmeside angiver en 

mulig parkeringsplads for adgang til Brede Å ved Løgumklostervej. Adgangen ligger ca. 200 meter vest for lokaliteten for 

krydsning med kabelanlægget (Brede Å Lystfiskerforening).   
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15.3.1.3 Arn Å og Hvirl Å. 

Vid Å-systemet ved Tønder er Sønderjyllands største og består bl.a. af Grøn Å, Arn Å og Hvirl Å, der alle løber ud i Vid Å 

(Tønder Kommune et al.). Arn Å og Hvirl Å er Vid Å-systemets mindre tilløb. Det nye højspændingsanlæg krydser som en 

luftledning, lidt øst for det punkt, hvor Arnå og Hvirl Å, løber sammen og bliver til Vidå. (se Figur 15-9). Kanosejlads er 

muligt fra Houstrup, hvor man på Hvirlå kan sejle ned ad vandløbet forbi Arn Å og helt til Vidåens udløb i Vadehavet. En 

tur på ca. 28 km (Tønder Kommune et al.).   

Vid Å systemet byder på mange muligheder for lystfiskeri (Sportsfiskerforeningen Vidå, u.d.). Sportsfiskerforeningen 

Vidå har fiskeretten på store dele af Vid Å-systemet, bl.a. hvor højspændingsanlægget krydser Arn Å og Hvirl Å. Arn Å 

bugter sig og giver gode muligheder for fluefiskeri. Både Arn Å og Hvirl Å har gode fiskesteder for havørred, bækørred, 

stalling og ål (Sportsfiskerforeningen Vidå, u.d.). 

 

 

Figur 15-8 Højspændingsanlæggets krydser Arn Å og Hvirl Å med en luftledning. 

 

 

Figur 15-9 Arn Å og Hvirl Å løber ud i Vid Å. 
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15.3.1.4 Vandløbsaktiviteter på og ved Grøn Å sydøst for Rørkær. 

Grøn Å er Vidåens største tilløb og er et yndet fiskevand. Her kan fiskes efter bækørred, stalling og havørred 

(Sportsfiskerforeningen Vidå, u.d.). Der er også mulighed for kanosejlads på Grøn Å. Der er overnatningsmuligheder 

langs med Grøn Å og der er mange forskellige ruter afhængig af, hvilke vandløb, der startes fra i Vidå-systemet (Vidå 

Kanoudlejning, 2020).  

 

 

Figur 15-10 Grøn Å er en del af Vid Å-systemet. Højspændingsforbindelsen underbores vandløbet. 
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15.3.2 Miljøvurdering 

Ovenstående afsnit har beskrevet hvorvidt de enkelte vandløb krydses med en luftledning eller med et kabelanlæg, som 

underbores vandløbet. Ingen af vandløbene krydses med kabelanlæg etableret ved metoden åben grav, da det er tek-

nisk vanskeligt.  

De eksisterende forhold, omkring vandløbene og de tilhørende rekreative interesser som primært er fiskeri og sejlads, 

er ensartede for de større vandløb, som højspændingsanlægget skal krydse. Påvirkninger af aktiviteter på og ved vand-

løbene er vurderet at være ensartede for de enkelte vandløb afhængig af, om der er tale om en luftledning eller en ka-

belunderboring. Påvirkninger er derfor beskrevet samlet for de vandløb, der krydses med en luftledning og tilsvarende 

for de vandløb, der krydses med et kabel.  

15.3.2.1 Vandløb, der krydses af en luftledning:  

Anlægsfasen 

For Sneum Å, Holsted Å, Arn Å og Hvirl Å, der krydses af en luftledning, gælder for anlægsfasen, at der vil være aktivitet 

med entreprenørmaskiner og materiel i selve luftledningens linjeforløb. Særligt vil der være aktivitet omkring de enkelte 

masteplaceringer, hvor der etableres et arbejdsareal på ca. 50 x 60 meter. Arbejdet ved hver mast vil tage ca. 2-4 måne-

der. Dertil vil der være trafik på adgangsveje til arbejds- og oplagspladser.  

Til ledningstræk anvendes mindre bæltekøretøjer, der kører langs linjeføringen. Afhængig af forholdene kan bæltekøre-

tøjer på hver sin side af et vandløb sikre, at forliner kan føres hen over et vandløb. Ledningstræk sker for en sektion på 6 

km ad gangen. Der etableres en arbejdsplads for hver 6 km og dertil træk- og tromlepladser (ca. 5.400 m²) evt. belagt 

med køreplader.   

Ved Hvirl Å placeres nærmeste mast ca. 120 meter fra vandløbet. Ved Arn Å vil nærmeste mast placeres ca. 45 meter 

fra vandløbsbredden. Ved Holsted Å etableres en mast ca. 120 m syd for vandløbet og for Sneum Å vil masten stå ca. 70 

meter nord for vandløbet. For dem, der opholder sig på eller ved vandløbene, kan anlægsarbejdet ved masterne ople-

ves som støjende og forstyrrende for naturoplevelsen. Ved ledningstrækning, hvor arbejdet flyttes tættere på vandlø-

bene, kan der kortvarig være forstyrrende aktivitet omkring vandløbene.  

Ophold på og ved vandløbene, der krydses med en luftledning, kan påvirkes af forstyrrelserne under selve anlægsarbej-

det. Afstand fra vandløbene til masterne vurderes at være så stor, at vandløbsaktiviteter ikke forstyrres af anlægsarbej-

det med rejsning af master. Den samlede vurdering er, at påvirkningen er mindre og uvæsentlig, fordi der er tale om 

korte perioder med forstyrrelse for den kreative brug af vandløbet.  

Driftsfasen 

Når højspændingsanlægget er idriftsat, vil det nye anlæg ikke forhindre den rekreative brug af de større vandløb.  

For Sneum Å, Holsted Å, Arn Å og Hvirl Å, som krydses med en luftledning, vil der være en påvirkning på den rekreative 

oplevelse på vandløbet i luftledningens driftsfase. Luftledningen vil give en visuel forstyrrelse og koronastøjen kan for-

styrre den landskabelige fred og ro, særligt i fugtigt vejr. Påvirkningen er meget lokal i udbredelse men permanent. Til-

stedeværelsen af luftledningen kan betyde, at fiskere fravælger at stå under luftledningen. Sejlere vil på vandløbstræk-

ninger, hvor landskabet er relativt åbent, kunne se luftledningen på nogen afstand, når der sejles hen imod den. Påvirk-

ningen ved driftsfasen af luftledningen vurderes at være moderat i omfang, fordi anlæggets tilstedeværelse vil udgøre 

en permanent, men mindre forstyrrelse på de rekreative interesser på vandløbene. Den rekreative brug af vandløbene 

hindres ikke af luftledningen. Påvirkningen vurderes at være moderat og ikke væsentlig. 
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15.3.2.2 Vandløb der krydses med et kabelanlæg, etableret ved underboring:  

Anlægsfasen 

For Konge Å, Ribe Å, Brede Å og Grøn Å vil der være anlægsaktiviteter og arbejdspladser ved hver ende af underborin-

gerne. Underboringerne sker som en styret underboring af 12 rør, der ligger i et ca. 75 meter bredt bælte. Arbejdsplad-

sen ved den ene ende af underboringen er ca. 50x50 meter. I den anden ende vil der være et arbejdsområde for sam-

ling af rør. Dette område kan være op til 200 m langt. Der etableres adgangsveje til og fra arbejdspladserne.  

Der kan være forstyrrelser i form af støj, og støv gener fra anlægsarbejdet. Visuelt kan anlægsfasen også forstyrre ople-

velsen ved fiskeri eller sejlads langs åen. Selve vandløbet underbores. Længden af underboring varierer fra vandløb til 

vandløb. Ved Kongeåen er underboringen ca. 350 m lang. Underboringen ved Ribe Å er ca. 550 meter lang. Ved Brede Å 

er underboringen ca. 110 meter og ved Grøn Å ca. 130 m lang.  For den længste underboring ved Ribe Å kan anlægsar-

bejdet vare op til et år. For dem der opholder sig på vandløbet eller tæt ved bredden vil anlægsaktiviteterne være på 

afstand af vandløbet. Anlægsaktiviteterne og arbejdsveje kan alligevel opleves som forstyrrende for naturoplevelsen 

ved vandløbene. På længere afstand vil man kunne se aktiviteterne fra arbejdet med de åbne kabelgrave, som etableres 

fra underboring og til kabelovergange.  Underboringerne vil ikke forhindre brug af vandløbene til sejlads eller fiskeri, 

men kan virke forstyrrende, mens arbejdet foregår. Påvirkningerne ved anlægsarbejdet vurderes at være af mindre grad 

og uvæsentlige, fordi de rekreative interesser på og ved vandløbene ikke hindres af anlægsarbejdet.  

Driftsfasen 

Når højspændingsanlægget er idriftsat, vil det nye anlæg ikke forhindre den rekreative brug af de større vandløb.  

Hvor anlægget underbores vandløbene, vil det ikke være synligt i landskabet bortset fra de markeringspæle, der angi-

ver, hvor kablet krydser åen. Det vurderes, at påvirkningen fra den rekreative værdi af vandløbet vil være ubetydelig og 

uvæsentlig for Kongeåen, Ribe Å, Brede Å og Grøn Å, fordi højspændingsanlægget i driftsfasen er kabellagt og derfor 

ikke kan ses. 

15.3.3 Afværgeforanstaltninger 

Der planlægges ingen afværgeforanstaltninger.   
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15.4 Fokusområde 2: Sneum Å 

15.4.1 Miljøstatus 

Tinglysningen af Sneum Å har ikke status af en egentlig fredning, og fremgår derfor ikke af Danmarks Miljøportal, men 

dens omtrentlige placering er digitaliseret på kortet nedenfor. I følge Danmarks Naturfredningsforening er adgangsfor-

holdene til det tinglyste område vanskelige og tilgroede (Danmarks Naturfredningsforening, 2020).  Der er ingen mulig-

hed for egentlige vandreture, sådan som tinglysningen ellers indeholder bestemmelser for.  Linjeføringen passerer om-

rådet som vist på Figur 15-11.  

15.4.2 Miljøvurdering 

Der placeres ikke master inde i det tinglyste område og projektet er dermed ikke direkte i modstrid med tinglysningen 

om at friholde arealet for bebyggelse. Tilstedeværelse af en luftledning hen over området vurderes at medføre en mo-

derat påvirkning af den visuelle oplevelse af det tinglyste område.  

 

 
 

Figur 15-11 Fredningen ved Sneum Å. Digitaliseret ud fra kortet i fredningskendelsen (Fredningsnævnet, 1966). 

 

Figur 15-12 Den tinglyste del af Sneum Å (Danmarks Naturfredningsforening, 2020). 

  



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  574/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

15.5 Fokusområde 3: Tange Plantage og Tange Bakker 

 

 

15.5.1 Miljøstatus 

Lige øst for Ribe ligger Tange Plantage og Tange Bakker. Den vestligste del af Tange Plantage består af gamle egekrat. 

Inde i skoven ligger en skovlegeplads og spejderne har en hytte, shelters og grillplads (Naturstyrelsen). Tange Bakker 

mod øst er et fredet hedeområde.  Der er parkeringspladser med adgang til området både fra Tangevej og fra Skydeba-

nevej. Området anvendes af børnefamilier, spejdere, vandrere, ryttere, m.fl. 

 

 

Figur 15-13 Placering af det rekreative område Tange Plantage og Tange Bakker (markeret med gul) i forhold til pro-

jektet. Projektet passerer området som et kabelanlæg. 
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Figur 15-14 Sti gennem den vestlige del af Tange Plantage med ældre egetræer 

 

15.5.2 Miljøvurdering 

Anlægsfasen 

Projektet medfører placering af et kabelanlæg gennem Tange Plantage. Kabelanlægget etableres ved en underboring 

fra Tangevej til lige syd for Tange Plantage. Herved friholdes plantagen for fældning af træer og gravearbejde. I forbin-

delse med gennemførsel af underboringen vil der være en arbejdsplads i hver ende, det vil sige både nord og syd for 

plantagen. Der etableres arbejdspladser i hver ende af underboringen. Den primære adgangsvej for anlægsarbejdet, er 

Tangevej, hvor der vil være mere tung trafik med bl.a. lastbiler, gravemaskiner, traktorer og transportvogne med kabel-

tromler og foringsrør mm.  Der anlægges også midlertidige adgangsveje til arbejdet med underboringen, og til arbejdet 

med kabellægning og underboring af Ribe Å længere mod syd. Adgangsveje til arbejdspladser for underboringen af Ribe 

Å forventes at passere forbi Tange Plantage og anlægsaktiviteter i området vil derfor omfatte underboring af Tange 

Plantage og underboring af Ribe Å. Det betyder at anlægsaktiviteterne ved underboring af Ribe Å også vil opleves som 

en forstyrrelse ved besøg i Tange Plantage. Anlægsarbejdet varer i op til et år. Støjgener fra trafikken og fra anlægsar-

bejdet er beskrevet i Kapitel 7 om Støj. Beregningerne viser, at støjpåvirkninger forbundet med underboringsarbejdet er 

moderate og midlertidige. Det forventes, at besøgende til Tange Plantage ikke får mulighed for at anvende den nuvæ-

rende parkeringsplads på vestsiden af Tange Plantage, mens anlægsarbejdet står på. Adgangen til Tange Plantage skal 

derfor ske fra P-pladsen ved Skydebanevej. 

Det vurderes, at anlægsaktiviteterne kan give en mindre påvirkning af den rekreative værdi af området, fordi aktivite-

terne kan være forstyrrende for naturoplevelsen og dertil kan adgangen til området kortvarigt være generet. Den rekre-

ative brug af Tange Plantage og adgang til naturlegeplads og spejderhytte kan fortsætte uhindret i anlægsfasen. Det 

vurderes at den samlede påvirkning er moderat, fordi anlægsarbejdet er omfattende og medfører forstyrrelse og tung 

trafik i området. Påvirkningen er ikke væsentlig.   
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Driftsfasen 

Når kablet er lagt og anlægsarbejdet er overstået vil kablet ikke være synligt og kun markeringspæle vidner om dets 

tilstedeværelse. Den rekreative værdi af Tange Bakker og Plantage vil være upåvirket. Det vurderes at påvirkningen på 

de rekreative interesser i Tange Plantage vil være uvæsentlig.  

15.5.3   Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i området. 
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15.6 Fokusområde 4: Naturstier 

Ud fra en gennemgang af linjeføringen er der identificeret fem rekreative stiforløb som krydses af linjeføringen. Konge-

åstien, Ribe Hjertesti, Naturstien ved Brede Ådal, Drivvejen (krydses fem gange) og Korntved-Rørkær Stien (krydses fire 

gange). Stierne er beskrevet samlet i dette fokusområde om naturstier.  

15.6.1 Miljøstatus 

Naturstierne er typisk beliggende langs med de større vandløb og løber øst-vest. Drivvejen er historisk betinget og føl-

ger en nord-syd gående rute langs mindre veje og stier. Korntved-Rørkær stien er en del af et større stisystem omkring 

Tønder. Stiernes beliggenhed er vist på oversigtskortet Figur 15-1. De er udvalgt, fordi den nye linjeføring krydser stifor-

løbene og derfor forårsager en mulig miljøpåvirkning.  

Brugerne af naturstierne er typisk vandrere, cyklister, fuglekiggere m.fl. Det rekreative formål ved alle de nævnte na-

turstier vurderes at være ensartede, fordi de har samme type brugere og passerer igennem det samme landskab. Høj-

spændingsanlægget krydser naturstierne enten som en luftledning eller som et kabel.  

Påvirkningen på anvendelse af naturstierne vil være forskellig i anlægs- og driftsfasen afhængig af om højspændingsan-

lægget er en luftledning eller et kabel. Samlet set vil påvirkningerne på ophold og færdsel på naturstierne være ensar-

tede for alle de stier, der krydses af en luftledning og tilsvarende for dem, der krydses med et kabel. Vurdering af på-

virkningen på naturstierne er derfor opdelt i om stierne krydses med en luftledning eller med et kabel.  

Naturstierne er beskrevet nedenfor i følgende gruppering: 

• Kongeåstien, Ribe Hjertesti og Brede Å stien, der krydses med et kabelanlæg. 

• Drivvejen, der krydses med en luftledning.  

• Korntved-Rørkær stien krydses både med kabelanlæg og luftledning.  
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15.6.1.1 Kongeåstien, Ribe Hjertesti og Brede Å stien 

De følgende stier har alle det tilfælles, at de krydses med et kabelanlæg. 

Kongeåstien:  

Stien er en trampesti på ca. 67 km langs Kongeåen (Esbjerg Kommune og Vejen Kommune, u.d.). Kongeåstien er tydeligt 

afmærket med markeringspæle. Fra Gredstedbro og til Jernved går stien først i ådalens engområder og derefter igen-

nem agerlandet. Hvor linjeføringen forventes at krydse Kongeåen går Kongeåstien helt tæt på vandløbet.  

 

 

Figur 15-15 Kongeåstien, krydses af en kabelunderboring. I fokusområdet løber Kongeåstien på nordsiden af Kon-

geåen. 
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Ribe Hjertesti:  

Fra Engparkstien øst for Ribe, og fra Mosevej og Rønnebærparken kan man følge Ribe Hjertesti langs med Tved Å og 

østpå til Bjerreskov (Hjerteforeningen, u.d.). Stien benyttes særligt af gående og cyklende. I Bjerreskov er der vandre-

stier og et område med grillsted, borde og bænke.  

 

 

Figur 15-16 Ribe Hjertesti, som løber langs Tved Å krydses af et kabelanlæg, etableret ved underboring 

 

 

Figur 15-17 Ribe Hjertesti, hvor den krydser Tved Å. Foto er taget ind mod Ribe. 
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Naturstien ved Bredeå:  

Fra Bredebro går fire stier (kaldet Kløverstierne) ud i landskabet omkring byen. En af dem er NATURstien – en 12,5 km 

lang naturrute i Brede Ådal (Friluftsrådet). Ruten følger Trælborgvej/Trælborg syd for Brede Å til Ellum Bygade, hvor den 

krydser Brede Å og fortsætter tilbage mod Bredebro ad en trampesti på nordsiden af åen.  

 

 

Figur 15-18 Naturstien ved Brede Å er en rundtur langs åen. Projektet krydser stien to steder, begge steder som et 

kabelanlæg, etableret ved underboring. 
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15.6.1.2 Drivvejen 

Vandreruten Drivvejen krydses med et luftledningsanlæg. Drivvejen er en 200 km lang vandrerute, som løber fra Thybo-

røn og ned til lige syd for den dansk tyske grænse. Ruten blev anvendt til at drive stude og andre dyr til markeder i 

Nordtyskland (Grænseforeningen, 2011). Drivvejen går vest om Gredstedbro til Ribe, og derfra sydpå til Skærbæk, hvor 

den bevæger sig mod øst til Løgumkloster og derfra mod syd og vestpå mod Tønder. Højspændingsanlægget vil krydse 

Drivvejen fem steder som en luftledning. Nogle steder følger Drivvejen mindre asfaltveje og andre steder er det grus-

veje. Herunder er de fem krydsninger vist med angivelse af Drivvejens ruteforløb.  

 

 

Figur 15-19 Drivvejen, som krydses af projektet, løber her på Tevringvej i Tønder Kommune. Tevringvej er asfalte-

ret. 
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Figur 15-20 Drivvejen løber her på Høgslundvej og Damhusvej i Tønder Kommune. Begge er mindre asfalterede 

veje. Luftledningen krydser Drivvejen ved mast 154 og 156. 
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Figur 15-21 Ved mast nr. 162 krydser luftledningen Emmerskevej, som er en grusvej. Drivvejen løber langs Em-

merskevej i Tønder Kommune. 
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Figur 15-22 Drivvejen, som her løber langs grusvejen Sandholmsvej, krydser luftledningen imellem mast 168 og 

mast 169. 
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15.6.1.3 Tønderstierne – Korntved-Rørkærstien  

På kortet (Figur 15-23) ses Korntved-Rørkærsti som er 16 km lang og en del af Tønderstierne, som består af asfalt- og 

grusbelagte veje. Projektet krydser stien fire steder. Dels hvor Elhjemvej krydser Grøn Å. Her etableres et kabelanlæg, 

og selve stiforløbet underbores to steder. Længere sydpå, ved Sæd, krydser projektet stien igen langs Grøngårdvej, som 

underbores med et kabel og lidt længere mod syd, hvor luftledningen (mast 174-175) krydser en markvej. 

 

 

Figur 15-23 Korntved-Rørkær stien, som er en del af Tønderstierne. Projektet krydser sti forløbet fire steder, tre gange 

som kabelanlæg etableret ved underboring og en gang som luftledning. 
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15.6.2 Miljøvurdering 

15.6.2.1 Kongeåstien, Ribe Hjertesti og Brede Å stien  

Anlægsfasen 

Naturstierne langs Kongeåen, langs Tved Å og langs Brede Å krydses med et kabelanlæg. Kongeåstien og Ribe Hjertesti 

løber så tæt på vandløbet, at kabelunderboringerne omfatter både vandløb og natursti. Brede Å stien underbores både 

ved vandløbet og på Trælborgvej.  

For Kongeåstien vil underboringen af Kongeåen være så lang, at stien som løber tæt på vandløbsbredden også underbo-

res. Underboringen starter ca. 200 meter nord for Kongeåstien. Det betyder, at anlægsarbejdet ikke vil skabe en barri-

ere for anvendelse af stien. Påvirkninger fra anlægsarbejdet kan forstyrre oplevelsen af Kongeåstien. Ribe Hjertesti og 

Brede Å stien underbores også, men her er underboringerne relativt korte. Stierne vil kortvarigt afspærres og evt. om-

lægges, når der arbejdes i området. 

For alle tre stiforløb gælder, at arbejdsarealerne til underboringerne vil ligge relativt tæt på de rekreative stier, og an-

lægsarbejdet vil kunne ses og høres af de mennesker, der anvender stien.  

Anvendelse af naturstierne kan blive påvirket i anlægsfasen som følge af forstyrrelse fra anlægsarbejdet, herunder støj, 

nedsat fremkommelighed og evt. behov for midlertidig omlægning af adgang til stierne, og som følge af det synlige an-

lægsarbejde. For alle tre stiforløb vil anlægsarbejdet ved naturstierne omfatte underboring, etablering af arbejdspladser 

og adgangsveje mm. Tilsvarende beskrivelsen for vandløbsaktiviteter i afsnit 15.3.2 vil underboringerne ske som en sty-

ret underboring af 12 rør, der ligger i et ca. 75 meter bredt bælte. Der etableres arbejdspladser med adgangsveje i hver 

ende af underboringen. Arbejdspladserne ved underboringens ene ende er ca. 50x50 meter i størrelse, mens det ved 

den anden ende kan være op til 200 m langt.  

Anlægsarbejdet vil forstyrre naturoplevelsen ved brug af naturstierne. Forstyrrelserne sker i form af maskinstøj, trafik 

og ophvirvlet støv. Visuelt kan anlægsfasen forstyrre naturoplevelsen på stiforløbene. Der graves en åben kabelgrav ved 

hver ende af underboringerne. Dette arbejde kan ses fra stiforløbene og vil forstyrre oplevelsen af naturen og landska-

bet i området i 1-2 måneder, mens gravearbejdet foregår. Arbejdsbæltet for den åbne kabelgrav er ca. 48 meter. Her-

udover vil der være perioder med tung trafik på de nærtliggende veje. Kørsel til og fra arbejdspladserne kan muligvis 

foregå på eksisterende markveje og på dele af naturruterne, særligt på Brede Å stien som delvist er på asfaltvej. 

Påvirkningerne ved anlægsarbejdet vurderes at være moderat for brugen af naturstierne, fordi anlægsarbejdet kan op-

leves relativt tæt på som forstyrrende og fordi arbejdet med underboringerne kan tage mellem 2-12 måneder. Påvirk-

ningen er midlertidig og kun mens anlægsarbejdet pågår lokalt. Påvirkningen vurderes for alle tre naturstier at være 

uvæsentlig.   

Driftsfasen 

Tilstedeværelsen af et kabelanlæg vurderes ikke at påvirke den rekreative oplevelse på Kongeåstien, Ribe Hjertesti og 

Brede Å stien. Når anlægsarbejdet er færdigt og kabelanlægget er gravet ned, vil det ikke kunne ses i området. Påvirk-

ningen er derfor ubetydelig og ikke-væsentlig for disse sti-forløb. 

15.6.2.2 Drivvejen 

Anlægsfasen 

For de fem krydsninger af Drivvejen kan etablering af nærtliggende master og mastefundamenter betyde forstyrrelser 

for oplevelsen af vandreruten i området. Selve arbejdspladsen omkring masterne vil blive holdt på markareal og væk fra 

Drivvejen. Der arbejdes ved den enkelte mast i 2-4 måneder, og i denne periode kan der opleves støj og forstyrrelse fra 
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arbejdspladsen, for de personer, der færdes på Drivvejen. I forbindelse med trækning af ledningen mellem masterne, 

kan det ikke udelukkes at Drivvejen bliver kortvarigt spærret en-to dage, af hensyn til sikkerheden, mens selve træknin-

gen sker. Drivvejen kan på disse lokaliteter anvendes til kørsel og i anlægsfasen kan der derfor opleves øget trafik. Læn-

gerevarende, midlertidige arbejdsarealer omkring master vil så vidt muligt blive placeret udenfor de rekreative stier, så 

deres funktionalitet ikke påvirkes i anlægsfasen. Stier og mindre veje som anvendes i anlægsfasen, vil blive retableret 

efter endt arbejde. Påvirkningen vurderes at være ubetydelig for anvendelse af Drivvejen som vandrerute fordi anlægs-

arbejdet lokalt er kortvarigt.      

Driftsfasen 

Når man benytter Drivvejen vil man flere steder gå under den nye luftledning og kunne se de nærmeste master. Tilste-

deværelsen af anlægget vil ikke påvirke funktionaliteten af stierne, men kan påvirke den rekreative oplevelse for de 

mennesker som benytter stien. Da landskabet generelt er ret fladt og åbent i området, vil man kunne se luftledningen 

og master over et længere forløb af de rekreative stier. Det vurderes, at påvirkningen af den rekreative oplevelse langs 

stierne er moderat. Det er en meget lokal påvirkning som er knyttet til landsskabsoplevelsen, når man benytter vandre-

ruten og når man bevæger sig mod anlægget og passerer under det.  

15.6.2.3 Tønderstien – Korntved-Rørkær 

Anlægsfasen 

Korntved-Rørkær stien krydses både med et kabelanlæg og med en luftledning. Anlægsarbejdet vil forstyrre oplevelsen 

af vandreruten, og særligt ved GrønÅ, hvor landskabet er fladt og stien krydser underboringen af Grøn Å, vil anlægsar-

bejdet kunne opleves i et større område og i længere tid (2-3 måneder). Tilsvarende beskrivelsen for underboringerne i 

afsnit 15.3.2 og 15.6.2.1 vil underboringerne ske som en styret underboring af 12 rør, der ligger i et ca. 75 meter bredt 

bælte. Der etableres arbejdspladser med adgangsveje i hver ende underboringen. Arbejdspladserne ved underborin-

gens ene ende er ca. 50x50 meter i størrelse, mens det ved den anden ende kan være op til 200 m langt.  

Korntved-Rørkær stien går langs med Grøngårdvej fra Sæd til Elhjelmvej. Lige syd for Grøngårdvej ved mast 174 etable-

res en kabelovergang, hvor kablet føres op og fortsætter som luftledning sydpå til grænsen. Dette arbejde tager læn-

gere tid. På arealet for kabelovergangen kan der ske midlertidig opbevaring af jord og samlet set forventes arbejdsplad-

sen ved en kabelovergang at være på ca. 34.000 m2. Det tager ca. et år at etablere kabelovergangen. Det forventes ikke 

at Grøngårdvej spærres og anlægsarbejdet vil derfor ikke direkte afbryde stiforløbet. Da anlægsarbejdet er midlertidigt, 

men ved kabelovergangen er af længere varighed, er oplevelsen af Korntved-Rørkærstien påvirket i mindre grad. 

Driftsfasen 

Når man benytter Korntved-Rørkærstien vil man kun syd for Grøngårdvej kunne se anlægget. Ved Grøn Å og i stiområ-

det sydøst for Tønder vil højspændingsanlægget være kabellagt og ikke synligt i landskabet.  Tilstedeværelsen af anlæg-

get vil ikke påvirke funktionaliteten af stierne.  Det er en meget lokal påvirkning som er knyttet til landsskabsoplevelsen, 

når man benytter vandreruten og når man bevæger sig mod anlægget og passerer under det. Det vurderes derfor, at 

påvirkningen af vandreoplevelsen er ubetydelig.  

15.6.3 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger. 
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15.7 Fokusområde 5: Foreninger og klubber med rekreativt formål 

Linjeføringen er gennemgået for at identificere foreninger eller klubber med rekreativt formål, hvis virke potentielt kan 

blive påvirket af gennemførsel af projektet. Der er identificeret en enkelt lokalitet, Flugtskydebanen Galgemark. Herun-

der er redegjort for eventuelle påvirkninger af klubbens aktiviteter.  

15.7.1 Miljøstatus for flugtskydebanen Galgemark 

Brede Flugtskydning træner på Flugtskydebanen Galgemark, som ligger i et skovområde ved Røgel Hede øst for Brede-

bro. Standpladser på flugtskydebanen ligger i den vestlige ende af området således, at der skydes mod øst til sydøst.  

Skydebanen opretholder en sikkerhedsafstand for personsikkerhed på 250 m, idet de største hagl har en rækkevidde på 

max 250 meter. Ved 70 meter er effekten af haglet voldsomt aftaget. 

 

 

Figur 15-24 Flugtskydebanen Galgemark. 
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15.7.2 Miljøvurdering for flugtskydebanen Galgemark 

Anlægsfasen 

Det nye luftledningsanlæg anlægges på marken nord for flugtskydeområdet.  Adgangsveje og selve anlægsarbejdet vil 

ikke forstyrre flugtskydebanen, da anlægsarbejdet foregår på marken udenfor skydebanens areal. Af hensyn til arbejds-

sikkerheden vil Energinet gå i dialog med flugtskydebanen for at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af anlægsar-

bejdet, så der tages hensyn til aktiviteter på skydebanen, samtidig med at arbejdssikkerheden sikres.  

Det vurderes derfor, at påvirkning fra projektet på brugen af flugtskydebanen i anlægsfasen vil være ubetydelig.  

Driftsfasen 

Det vurderes, at det nye luftledningsanlæg står i så stor afstand af flugtskydebanen, at der ikke vil være en påvirkning i 

driftsfasen på de aktiviteter, som sker på skydebanen. Der skydes parallelt med den nye luftledning.  Påvirkningen af 

anlægget i driftsfasen vurderes derfor til at være ubetydelig for brugen af flugtskydebanen, uden behov for restriktioner 

for eller flytning af skydebanen. 

15.7.3 Afværgeforanstaltninger 

Energinet vil gå i dialog med flugtskydebanen for at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af anlægsarbejdet, så der 

tages hensyn til aktiviteter på skydebanen, samtidig med at arbejdssikkerheden sikres.  
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15.8 Ledningsomlægning af 60 kV og påvirkning af rekreative interesser 

I området Tange Plantage og Ribe Å vil ledningsomlægning af 60 kV forårsage, at anlægsarbejdet i området forlænges 

og giver yderligere forstyrrelser af de rekreative interesser i området. De rekreative interesser er beskrevet i afsnit 15.4 

og 15.3 om henholdsvis Tange Plantage og vandløbsaktiviteter ved Ribe Å. 

 

 

Figur 15-25 Kortet viser 60 kV ledningsomlægningen og etablering af 400kV højspændingsanlægget i området Tange 

Plantage og Ribe Å. 
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15.8.1 Miljøvurdering ved ledningsomlægning af 60 kV 

I området ved Ribe Å og Tange Plantage vil der være omfattende aktivitet i anlægsfasen. Først skal det nye 60 kV kabel-

anlæg graves ned og underbores Ribe Å, og derefter tages 60 kV luftledningen og masterne ned. Efterfølgende etable-

res det nye 400 kV anlæg, hvor der skal etableres to underboringer og graves kabler ned (se projektbeskrivelsen – Bilag 

1). Påvirkningen i anlægsfasen vurderes at være mindre, fordi det er midlertidige aktiviteter og brugen af det rekreative 

område både ved Tange Plantage og ved Ribe Å er ikke hindret. 60 kV kablerne føres længere mod vest end 400 kV og 

dermed længere væk fra Tange Plantage. Tilsvarende for underboringen af Ribe Å, som tillader brug af åen samt ophold 

langs å-bredden.  I driftsfasen vil området være upåvirket af 60 kV anlægget, fordi det ligger i jorden. Påvirkningen er 

derfor ubetydelig. 

15.9 Sammenfatning, rekreative interesser 

De undersøgte rekreative interesser omfatter primært vandløbsaktiviteter, samt nærliggende arealer med andre typer 

friluftsaktiviteter såsom stiforløb, skovlegepladser og en enkelt flugtskydebane. 

For vandløbsaktiviteterne vil der primært være tale om en midlertidig forstyrrelse på op til fire måneder fra nærlig-

gende arbejder i anlægsfasen, herunder primært støj og visuel forstyrrelse. Anlægget vil ikke forhindre den rekreative 

brug af vandløbene, men vil dog påvirke den visuelle oplevelse. 

For den rekreative brug af Tange Plantage vil der tilsvarende primært være tale om en midlertidig forstyrrelse på op til 

et år fra nærliggende anlægsarbejder i anlægsfasen, herunder primært trafik, støj og visuel forstyrrelse, samt reduceret 

adgang til bl.a. parkering. 

Tilsvarende gælder for de rekreative stier, som enten krydses eller ligger i umiddelbar nærhed af projektet. Enkelte ste-

der vil stiforløbet desuden kunne blive spærret i en kortere periode på få dages varighed. Det er dog kun et enkelt sti-

forløb, Drivvejen, som vil blive påvirket visuelt også i driftsfasen, da man ved de øvrige stiforløb kabellægger forbindel-

sen. 

Det nye luftledningsanlæg anlægges nord for flugtskydebanen Galgemark, og afstanden til flugtskydebanen vurderes til 

at være tilstrækkelig stor til, at brugen af flugtskydebanen vil kunne fortsætte uhindret. 

Samlet set vurderes påvirkningen af de rekreative interesser ikke at være væsentlig. 

 

Tabel 15-1: Påvirkning af rekreative interesser 

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Vandløb der krydses med en luftled-

ning 

2 Under anlægsarbejdet er påvirkningen samlet set mindre. I 

driftsfasen giver en permanent tilstedeværelse af luftlednin-

gen en moderat påvirkning af rekreative oplevelser på og ved 

vandløb.  

Vandløb der krydses med et kabel 3 I anlægsfasen er anlægsarbejdet med underboring af vandlø-

bet omfattende og langvarig men midlertidig og påvirkningen 

er mindre. I driftsfasen er påvirkningen ubetydelig. Vandløbs-

aktiviteter hindres ikke væsentligt i hverken anlægs- eller 

driftsfasen. 
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Sneum Å 2 Tilstedeværelsen af luftledningen vurderes at påvirke den vi-

suelle oplevelse i moderat grad. 

Tange Plantage og Tange Bakker 3 Området påvirkes i mindre grad i anlægsfasen fordi arbejdet 

kan forstyrre naturoplevelsen i området. Selvom arbejdet er 

midlertidigt, kan det vare op til et år. Den rekreative brug af 

området hindres ikke væsentligt. I driftsfasen vil den rekrea-

tive værdi af området være upåvirket af kablet. 

Naturstier der krydses med en luft-

ledning 

2 Naturstiernes krydsning under luftledningerne vurderes at på-

virke den visuelle oplevelse i moderat grad og særligt når man 

bevæger sig hen imod anlægget. Oplevelsen forstærkes af, at 

landskabet generelt er fladt og åbent særligt ved Drivvejen. 

Naturstier der krydses med et kabel-

anlæg 

2 Forstyrrelser fra anlægsfasens underboring af de større vand-

løb kan forstyrre oplevelsen af naturen langs nærliggende 

vandreruter. Driftsfasen vil ikke påvirke den rekreative ople-

velse da højspændingsforbindelsen er kabellagt. 

Foreninger og klubber med rekrea-

tivt formål 

4 Der skydes parallelt med luftledningen og der er tilstrækkelig 

afstand til luftledningen, at der ikke forudses restriktioner på 

klubbens aktiviteter.  

60kV ledningsomlægning 3 Anlægsfasen vil betyde forstyrrelser i området ved Tange 

Plantage og Ribe Å. Da 60kV er placeret længere væk fra 

Tange området, vurderes påvirkningen at være mindre. 

   

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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16 Materielle goder 

16.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 4, pkt. 3 og 4, samt bilag 7, pkt. 4 i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten på en pas-

sende måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på materielle gode, her-

under jordarealer.  

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund. 

Udgangspunktet for en miljøvurdering af materielle goder er ifølge Miljøstyrelsen følgende: 

Materielle goder afgrænses ikke alene til at omfatte ”fysiske goder” men kan principielt også omfatte andre 

former for goder. Det kan være bredere betragtninger som samfundsmæssig eller lokalsamfundsmæssige 

indvirkninger. Der skal dog kun foretages en undersøgelse af de miljømæssige indvirkninger på de materielle 

goder – men ikke den værdimæssige indvirkning. Det vil sige, at der ikke kræves en vurdering af, om projektet 

vil påvirke værdien af fast ejendom og i givet fald hvor stor en eventuel op- eller nedgang anslås at være. 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til, hvorvidt og i hvilket om-

fang materielle goder skal miljøvurderes, hvilket fremgår af nedenstående. 

16.1.1 Fravalgte emner 

16.1.1.1 Bygningsskadelige vibrationer 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Vibrationer kan påvirke materielle goder såsom beboelser og andre bygninger. 

Miljøstyrelsen henviser herefter til udtalelsen vedr. vibrationer under afsnit om ”menneskers sundhed”, hvoraf føl-

gende fremgår: 

Vibrationer kan skabe gener (…) i forhold til eventuelle påvirkninger af materielle goder såsom beboelse og 

andre bygninger. 

Anlægsfasen: 

Der må forventes vibrationer i forbindelse med anlægsarbejderne, hvor der benyttes maskiner.  

Energinet oplyser, at der bl.a. må forventes vibrationer, hvor der skal rammes eller spunses pæle, fundamen-

ter eller plader. Vibrationer kan forekomme i forbindelse med etablering af master, stationer og ved underbo-

ringer. 

Driftsfasen: 

Der kan opstå vibrationer fra luftledning, jordkabel, højspændingsstationer og tilhørende materiel. Vibratio-

nerne udbredes gennem jorden og kan påvirke beboelsesejendomme (…). 

Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en overordnet vurdering af sandsynligheden (…) bygningsskade-

lige vibrationer ved beboelsesejendomme i nærheden af det sted, hvor der rammes eller spunses. 

Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 
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Bygningsskadelige vibrationer vurderes ud fra vibrationshastigheden på fundament iht. standarden DIN 4150 – del 3, 

"Erschütterungen im Bauwesen. Einwirkungen auf bauliche Anlagen", som er dansk praksis og refereres til i Orientering 

fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997, ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”.  

I forbindelse med vibrationskritiske anlægsarbejder som fx ramning af pæle tæt på følsomme bygningskonstruktioner, 

foretager entreprenøren normalt en overvågning af vibrationshastigheden på nærmeste fundament. For normale byg-

ningskonstruktioner estimeres en kritisk afstand for bygningsskadelige vibrationer på 13 m for rammet spuns pæle. For 

følsomme bygningskonstruktioner estimeres en kritisk afstand for bygningsskadelige vibrationer på 22 m for rammet 

spuns og pæle. 

Væsentlighedsvurderingerne for vibrationer bygger derfor på afstanden imellem anlægsarbejderne og bygninger.   

Der ligger én enkelt bolig i en afstand af 12 meter fra en masteplacering (Mast nr. 16). Fundamentet til denne mast for-

ventes støbt. Dermed skal der ikke rammes pæle og der er ingen risiko for bygningsskadelige vibrationer. 

Emnet belyses derfor ikke nærmere. 

16.1.1.2 Værditab 

Mange borgere har givet høringssvar, som drejer sig om påvirkningen af individuelle ejendomme og værdiforringelse af 

privat ejendom.  

Jf. Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse skal der dog kun foretages en undersøgelse af de miljømæssige indvirkninger 

på de materielle goder – men ikke den værdimæssige indvirkning. Det vil sige, at der ikke kræves en vurdering af, om 

projektet vil påvirke værdien af fast ejendom og i givet fald hvor stor en eventuel op- eller nedgang anslås at værre.   

16.1.1.3 Bosætning og lokalsamfund 

Andre høringssvar rejser spørgsmålet om projektets indvirkning på bosætning og lokalsamfund generelt og i nærheden 

af projektet. Der er i alt registreret ca. 850 boliger indenfor det samlede projektområde, der har en varierende bredde 

på ca. 1,2-2,2 km langs strækningen. Langt de fleste af disse boliger påvirkes ikke direkte, men man vil dog kunne se 

anlægget langs de strækninger der ikke bliver kabellagt. Det er kun ganske få boliger, der direkte berøres af projektet. 

Langs den samlede strækning på ca. 75 km ligger i alt fem boliger indenfor servitutarealet for projektet, og disse vil der-

for blive nedlagt. Derudover vil yderligere 13 boliger få tilbud om at blive opkøbt, da de ligger indenfor en afstand af 80 

meter fra nærmeste luftledning. Erfaringsmæssigt vælger ca. halvdelen at sælge deres boliger, og disse boliger vil erfa-

ringsmæssigt kunne sælges igen til nye ejere. Projektets påvirkning i forhold til bosætning og lokalsamfund vurderes 

derfor at være ubetydelig, og vurderes derfor ikke yderligere. 

16.1.2  Valg af fokusområder 

16.1.2.1 Inddragelse af jordarealer, rådighedsindskrænkninger, mm. 

I Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse er ”jordarealer” behandlet både som selvstændigt miljøemne, og som under-

punkter til miljøemnerne ”befolkningen” og ”materielle goder”. Energinet har valgt at behandle emnet som et fokusom-

råde under ”materielle goder” med udgangspunkt i Miljøstyrelsens udtalelse vedrørende ”jordarealer” for alle tre miljø-

emner. 

Udgangspunktet for en miljøvurdering af ”jordarealer” er ifølge Miljøstyrelsen følgende: 
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Stillingtagen til arealanvendelsen, dvs. om projektet eksempelvis kræver, at der inddrages ubebyggede/ube-

fæstede arealer, som anvendes til f.eks. landbrugsland, fældning af skove og opland til Natura2000. Det kan 

også være inddragelse af arealer til infrastruktur enten som projektets hovedformål eller som en konsekvens 

af projektet. 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til, i hvilket omfang emnet 

”jordarealer” skal miljøvurderes, hvilket fremgår af nedenstående. 

Anlægsfasen: 

I forbindelse med etablering af luftledningen inddrages der jordarealer til brug for midlertidige byggepladser, 

veje m.m. 

Driftsfasen: 

Der inddrages jordarealer permanent til opsætning af master, kabelovergangsmaster og udvidelse af trans-

formerstationer. 

Endvidere sker der rådighedsindskrænkninger på arealerne beliggende direkte under luftledningen. 

Inddragelse af og rådighedsindskrænkning af jordarealer kan påvirke eksisterende erhverv, såsom landbrug 

og skovbrug, råstofindvinding og turisme. 

Endvidere vil udlagte erhvervs- og boligområder i kommunerne kunne blive påvirket. 

Luftledningsanlægget indskrænker rådighedsmulighederne på visse arealer, hvilket kan påvirke ejerne af are-

alerne. Der kan både være tale om tab af anvendelse og herlighedsværdi. 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde oplysninger om eksisterende og planlagt arealanvendelse i og om-

kring projektområdet. 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde oplysninger om, hvilke arealer der pålægges rådighedsindskrænkel-

ser. 

Ud fra tilgængelig viden skal der gives en kvalificeret vurdering af, i hvilket omfang inddragelse af jordarealer 

og rådighedsindskrænkninger forventes at påvirke de nuværende og planlagte arealanvendelser, herunder 

hvilke tiltag der kan anvendes for at minimere konflikter hermed. 

16.1.2.2 Forbrug af ressourcer 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Etablering af en 400 kV luftledning vil medføre et forbrug af materialer i form af jernbeton, galvaniseret stål, 

stål, aluminium, komposit m.m. 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse og vurdering af det planlagte forbrug af materialer. 

Ud fra tilgængelig viden skal der foretages en overordnet vurdering, hvorvidt forbruget kan påvirke den på-

gældende ressource og konsekvenserne heraf samt mulige afværgeforanstaltninger, eksempelvis i form af 

alternativt materialevalg. 

Hvis der klart på baggrund af henvisning til tidligere vurdering af ressourcen kan afvises, at forbruget kan 

medføre en væsentlig påvirkning, forventes dette at være et fyldestgørende grundlag for en vurdering i miljø-

konsekvensrapporten. 
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16.2 Fokusområde 1: Jordarealer 

Projektet består at et strækningsanlæg i form af et luftledningsanlæg, et kabelanlæg, syv kabelovergange og to kabel-

overgangsstationer. Når projektet er etableret, vil de privatretslige servitutter omkring luftledningsanlæg og kabelanlæg 

træde i kraft, arealerne vil blive tinglyst, hvilket får betydning for den fremtidige arealanvendelse i servitutbælterne.  

Temaet om jordarealer omfatter redegørelse for projektets påvirkning af jordarealer i linjeføringens servitutbælter og 

inddragelse af arealer til kabelovergange og kabelovergangsstationer. Der redegøres herunder for de midlertidige og 

permanente rådighedsindskrænkelser i forhold til arealets oprindelige arealanvendelse som fx landbrugsarealer, skov-

områder, områder udlagt til råstofindvinding og områder udlagt til fremtidig bebyggelse.  

Arealerne omkring luftledningsanlæg og kabelanlæg vil blive pålagt privatretslige servitutter uden at der sker en over-

dragelse til anden arealanvendelse i driftsfasen, hvorfor betydning af rådighedsindskrænkninger i servitutbæltet beskri-

ves. Herudover skal der anvendes en række arealer til arbejdspladser i anlægsfasen, der kun midlertidigt skifter anven-

delse. 

16.2.1 Metode 

Vurderingen af påvirkningen fra projektet på jordarealer er baseret på tilgængelig eksisterende viden, informationer 

indsamlet fra bl.a. Danmarks Miljøportal, plandata.dk, Statens MiljøGIS (miljoegis.mim.dk), suppleret med informationer 

fra Region Syddanmark (Region Syddanmark, 2017) om råstoffer. 

 

16.2.2 Projektets arealbehov og -restriktioner 

16.2.2.1 Anlægsfasen 

Der skal opsættes 177 master, anlægges 15 km kabel, 7 kabelovergange og 2 kabelovergangsstationer. Til hver enhed 

skal etableres adgangsvej, arbejdspladsareal, oplagspladser etc. Det samlede arealbehov for anlægsarbejderne udgør 

ca. 200 ha (Tabel 16-1), og den oprindelige arealanvendelse på de inddragede arealer vil her blive midlertidigt påvirket. 

Ved etablering af master (inkl. arbejdsplads, adgangsvej, arealer til træk- og trådning af master), og kabelanlæg vil an-

lægsarbejdet gradvist flytte sig igennem landskabet og påvirkningen på det enkelte jordareal vil derfor alene ske i de to 

til fire måneder, hvor anlægsarbejdet foregår lokalt. Ved længere styrede underboringer, etablering af kabelovergange, 

kabelovergangsstationer og midlertidige oplag, vil påvirkningen ske i en periode på op til ca. et år (se Teknisk Projektbe-

skrivelse – Bilag 1). 
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Tabel 16-1 Oversigt over projektets arealbehov i anlægsfasen, fordelt på de enkelte delelementer af projektet. 

Type Størrelse (ha) 

Midlertidige arbejdspladser omkring en mast er ca. 3.000 m2. Der er 177 master. 53 ha  

Midlertidige træk- og tromlepladser er 5.400 m2 (ca. 15-20 stk) 11 ha 

3 stk Opbevaringspladser på ca. 4000 m2 til tromler mm. 1,2 ha 

3 stk opbevaringspladser på 10.000 m2 til mastedele 3 ha 

Arbejdsareal omkring kabelanlæg (48 m bredt) 72 ha 

Oplagspladser til kabelanlæg: 

Tromledepotplads a 2500m2 

Sanddepoter a 1000m2   

5 ha 

Midlertidige arbejdsarealer ved start og slutpunkt for styrede underboringer (24 stk) 28 ha 

Anlæg af kabel-overgange og -overgangsstationer inkl arbejdsareal og oplagsplads, ca. 3,4 ha pr 
stk) (i alt 9 stk). 

31 ha 

Samlet vurdering af arealbehov i anlægsfasen 204 ha 

 

Restriktioner på arealanvendelsen i anlægsfasen er midlertidige og efter anlægsfasen vil arealerne kunne anvendes på 

samme måde som inden anlægsarbejderne, dog med de restriktioner, der gælder for servitutbælterne og som beskrives 

i afsnit 16.2.2.1. Når linjeføringen er etableret, vil det endelige servitutbælte fylde ca. 46 ha, som beskrevet i afsnit 

16.2.2.2 om driftsfasens påvirkning på jordarealer. 

Der er behov for at udføre 24 styrede underboringer, hvoraf 21 er under 200 m lange. En enkelt underboring er over 

500 m og to underboringer har en længde mellem 200 og 500 m.  Styret underboring på mere end 500 m forventes at 

tage op mod et år at færdiggøre, hvorimod styrede underboringer med en længde under 200 m formentligt kan udføres 

på tre til fire måneder, dog afhængigt at kompleksiteten og de fysiske forhold for boringen. 

Etablering af en kabelovergang eller en kabelovergangsstation tager ca. et år. Midlertidige arbejdspladser placeres både 

indenfor og udenfor selve kabelovergangen/kabelovergangsstationen. Arealanvendelsen omfatter således både en mid-

lertidige rådighedsindskrænkning af arealerne omkring kabelovergange og en permanent overtagelse af arealet til selve 

kabelovergangen. 

Arealer omkring luftledningsanlæg, kabelanlæg og kabelovergange/kabelovergangsstationer, der i anlægsfasen har væ-

ret inddraget til anvendelse som midlertidige arbejdspladser og arbejdsveje reetableres efter endt brug og påvirkningen 

er derfor af midlertidig karakter med en varighed op mellem to til 12 måneder. Det vurderes derfor, at rådighedsind-

skrænkning i anlægsfasen for luftledningsanlæg, kabelanlæg og kabelovergange kun har en mindre og ikke væsentlig 

betydning for miljøet.  

16.2.2.2 Driftsfasen 

I driftsfasen vil der være restriktioner på den oprindelige arealanvendelse i et servitutbælte omkring den nye 400 kV 

forbindelse. Servitutarealerne udgør et op til ca. 68 m bredt bælte ved luftledningsanlæg, et ca. 33 m bredt bælte ved 

kabelanlæg anlagt i åben grav, og et ca. 77 m bredt bælte for kabelanlæg anlagt ved styret underboring. Da der er tale 
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om ca. 60 km luftledning og ca. 15 km kabelanlæg, vil der samlet set være en servitut med restriktioner på et areal som 

omfatter ca. 457 ha. 

I det følgende redegøres for de restriktionerne, der kommer til at gælde i servitutbælterne. For nogle af arealerne vil 

der fortsat være mulighed for fortsat at udøve den nuværende arealanvendelse, hvilket der er nærmere redegjort for i 

de nedenstående afsnit. 

Selve kabelanlægget fylder ca. 27 m i bredden. Der vil blive deklareret et servitutbælte på 33 meters bredde over kabel-

anlægget, hvor det er etableret i åben grav, dvs. det fysiske anlæg plus yderligere 3 meter på hver side. I servitutbæltet 

må der dyrkes afgrøder, men ikke laves jordarbejder dybere end 60 cm, etableres bebyggelse eller plantes træer med 

dybdegående rødder. Servitutbæltet vil blive plejet i overensstemmelse hermed. 

Under luftledningerne og i servitutbæltets bredde må der ikke uden meddelt dispensation etableres anlæg af nogen art 

(beplantning, erhvervsområder, råstofområder, vejanlæg, cykelsti, stier, boligområder, terrænregulering, regnvandsbas-

siner el.lign.). Servitutarealet administreres restriktivt og eventuelle lempelser vurderes konkret fra sag til sag. Landbrugs-

jord under luftledningsanlægget kan dog dyrkes med landbrugsafgrøder som hidtil. Servitutarealet vil være 15,5 meter 

på hver side af anlægget, midt i spændet mellem to master og cirka 9,25 meter ved selve masterne. 

De steder, hvor der etableres kabelovergange og kabelovergangsstationer (se teknisk projektbeskrivelse – Bilag 1), er-

hverves arealerne af Energinet og arealanvendelsen ændres permanent fra den hidtidige anvendelse til en anvendelse 

som teknisk anlæg. Det drejer sig om ca. 7 ha i alt for de 7 kabelovergange og 2 kabelovergangsstationer. Den tidligere 

arealanvendelse kan ikke fortsætte, og Energinet vil derfor indhente de nødvendige tilladelser hos Landbrugsstyrelsen 

til ophævelse af landbrugspligten. Energinet opkøber muligvis også restarealer omkring stationerne (defigurerede area-

ler), hvis en fortsat landbrugsdrift bliver uforholdsmæssig besværlig. I så fald vil den samlede ændring af arealanven-

delse være større end 7 ha.  

Miljøpåvirkningen fra den generelle rådighedsindskrænkelse på de arealer, som ligger indenfor linjeføringens servitut-

bælter, er samlet set vurderes som værende en mindre og dermed en ikke væsentlig påvirkning af miljøet.  

I de efterfølgende afsnit gennemgås påvirkningen af de enkelte arealanvendelser særskilt. 

16.2.2.3 Kabellægning af krydsende 60 kV forbindelser 

For at kunne gennemføre projektet er der behov for at omlægge eksisterende ledningsanlæg. Forud for beslutningen 

om at omlægge andre ledninger er det undersøgt om det er et problem, at projektets anlæg krydser eller forløber tæt 

ved et andet ledningsanlæg. Hvor det ikke er et problem, kan omlægning undgås. 

Alle omlægninger af 60 kV anlæg udføres efter det samme princip: Først etableres det nye anlæg, og bagefter demonte-

res og fjernes det gamle anlæg. Anlægsarbejdet er beskrevet generelt i den tekniske projektbeskrivelse Bilag 1. Der ned-

tages samlet 21,4 km luftledning og lægges 19,5 km nye kabler fordelt på 5 strækninger. 

Arbejdsbæltet til kabelanlægget på 60 kV er 15 m bredt. I anlægsfasen vil der altså være en midlertidig rådighedsinds-

krænkelse på ca. 30 hektar. De midlertidige rådighedsindskrænkelse vil følge de samme principper, som er beskrevet 

for kabellægningen af den nye 400 kV forbindelse.   

Det vurderes, at den midlertidige rådighedsindskrænkning i anlægsfasen ikke giver anledning til varig påvirkning af area-

lerne. Det vurderes, at den samlede påvirkning af ledningsomlægningen på 60 kV vil være ubetydelig og en ikke væsent-

lig miljøpåvirkning.   
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16.2.3 Råstofindvinding 

16.2.3.1 Miljøstatus 

I Region Syddanmark er Råstofplan 2020 gældende (Region Syddanmark, 2021). I råstofplanerne er der udlagt råstofin-

teresseområder og råstofgraveområder. Her går hensynet til råstofindvinding forud for andre interesser. Dette betyder, 

at der bl.a. ikke må opføres større anlæg, der kan hindre råstofindvinding uden at regionen giver samtykke. 

Den nye 400 kV højspændingsforbindelse krydser to råstofinteresseområder (Figur 16-1) i Esbjerg Kommune. Det drejer 

sig om råstofinteresseområde Hjortlund beliggende lige nord for Ribe på cirka 1.172 hektar og råstofinteresseområde 

Ribe på cirka 268 hektar beliggende lige øst for Ribe. Begge råstofinteresseområder ved Ribe er gældende for Råstof-

plan 2020. De ligger helt bynært og grænser op til områder, der i kommuneplanen for Esbjerg Kommune er udpeget til 

eksisterende eller fremtidige byzoner. Højspændingsforbindelsen krydser ingen råstofgraveområder (se Figur 16-1). 

Region Syddanmark har oplyst, at de anser råstofinteresseområderne for at være af stor betydning for forsyningen med 

råstofferne på lidt længere sigt. Der er ifølge Regionen tale om en dyb ressource, der for størstedelen ligger under 

grundvandsspejlet, og traceer og elmaster vil derfor ifølge Regionen beslaglægge en stor ressource. 
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Figur 16-1 Kort over linjeføringens krydsning af råstof interesseområder ved Ribe. Råstofgraveområder er også 

angivet på kortet, men krydses ikke af linjeføringen. 
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16.2.3.2 Miljøvurdering 

Anlægsfasen 

Der findes ingen områder udlagt til råstofgraveområder eller med råstofindvindingstilladelser inden for det fremtidige 

servitutbælte indenfor de to råstofinteresseområder ved Ribe, som linjeføringen krydser. Der er ingen påvirkning fra 

anlægsfasen på råstofindvinding. 

Driftsfasen 

Højspændingsforbindelsen krydser to råstofinteresseområder og ingen råstofgraveområder. Det ene område Hjortlund 

er på 1.172 ha og det andet Ribe er på 268 ha. Linjeføringen krydser igennem råstofinteresseområdet ved Hjortlund 

som en luftledning på en strækning på cirka 1,8 km og dertil et kabel på ca. 190 meter. Derudover vil der være en kabel-

overgang placeret indenfor området, men tæt på Koldingvej. Der etableres 6 master indenfor området (mast 46-51) (se 

også Figur 16-1).  

Region Syddanmark har vurderet, hvor stort et volumen placering af master forventes at beslaglægge og forhindre ud-

nyttelsen af. Regionen vurderer, at hver mast beslaglægger et volumen tæt på 380.000 m3, dertil kommer begrænsnin-

ger på grund af adgangsveje. I alt vurderer Regionen at ca. 2,5 mio. m3 beslaglægges ved de nye master. Hvis lednin-

gerne skulle graves ned, estimerer Regionen at der ville blive beslaglagt henved 6 mio. m3. Regionen udtaler på den 

baggrund, at set i forhold til råstofinteressen er master at foretrække.  

Råstofinteresseområdet Ribe krydses med et kabelanlæg på en strækning på cirka 1,5 km. De fremtidige servitutbælter 

kommer til at optage hhv. ca. 13 hektar og 5 hektar af henholdsvis området Hjortlund og området Ribe. Det svarer til ca. 

1,1 pct. af området ved Hjortlund og ca. 1,8 pct af råstofinteresseområdet ved Ribe. Hertil vil kabelovergangen optage 

et areal på 110x70 m (7.700 m2) inklusive areal til trådhegn og beplantning omkring stationen.  

Indenfor 400 kV forbindelsens fremtidige servitutbælte til selve højspændingsforbindelsen og vejadgange til master og 

kabelanlæg vil der af sikkerhedshensyn, kun kunne etableres råstofgraveområder på særlige vilkår om indretning og 

drift af eventuelle fremtidige råstofgraveområder. Region Syddanmark har estimeret, at anlægget vil beslaglægge et 

volumen på ca. 5 mio. m3 i området, men at kabeltracéet efter deres opfattelse er placeret så langt mod vest som det 

er muligt med de begrænsninger der i øvrigt er for anlægget i området. 

Da der er tale om råstofinteresseområder, hvor det ikke er tilladt at udvinde råstoffer i dag, vil der ikke finde nogen kon-

kret råstofindvinding sted, som kunne blive påvirket af etableringen af anlægget. Derimod beslaglægger højspændings-

anlægget en mindre del af råstofinteresseområdet. I forhold til råstofressourcen i området vil den fremtidige potentielle 

udnyttelse derved blive reducereret, og påvirkningen fra etablering af højspændingsanlægget vurderes derfor at være 

mindre.  

16.2.4 Bebyggelse 

16.2.4.1 Miljøstatus 

Linjeføringen er tilpasset så højspændingsforbindelsen er placeret uden for eksisterende byzoner og lokalplanlagte bo-

ligområder i landzone. Linjeføringen er bl.a. tilpasset, så denne er ført uden om Gredstedbro, Ribe og Bredebro, samt så 

langt væk som muligt fra andre mindre bebyggelser og boliger. 

De nærmeste eksisterende boligområder i byzone ligger ved Ribe og Frifelt i afstande på cirka 375-400 meter fra høj-

spændingsforbindelsens centerlinje.  

Ved Ribe passerer højspændingsforbindelsen bynært uden om Ribe i form af et kabelanlæg. Nordøst for Tved passerer 

højspændingsforbindelsen på en strækning på cirka 300 meter igennem et område, der i kommuneplan 2022-34 for 
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Esbjerg kommune er rammeudlagt til blandet boligområde i landzone (40-020-170 - Klostermarken Øst). Dette ramme-

område er samtidig udlagt som fremtidig byzone i Kommuneplan 2018-30 for Esbjerg Kommune. Afstanden til andre 

fremtidige byzoner ved Ribe er ca. 100 meter og 250 meter til et område ved Tved (40-070-281 Landområde ved Tved 

Gammelvej) og et område ved Gl. Koldingvej (40-070-290 - Landområde ved Frydgård). 

De nærmeste lokalplanlagte boligområder i landzone ligger ved landsbyerne Øster Gasse og Drengsted i afstande på 0,2 

og 0,4 km på strækningen, hvor højspændingsforbindelsen etableres som luftledningsanlæg. 

16.2.4.2 Miljøpåvirkning 

Anlægsfasen 

Projektets linjeføring er tilpasset så påvirkninger af arealanvendelsen til bygninger og bebyggelser er forebygget bedst 

muligt. Antallet af eksisterende boliger, der bliver berørt af rådighedsindskrænkninger i servitutbæltet på. 68 meter for 

luftledningerne, er fire boliger. Disse boliger er alle placeret spredt i det åbne land. Der ligger ingen boliger over de ka-

bellagte strækninger. De 4 boliger i servitutbæltet vil blive omfattet Energinets opkøbstilbud. Energinets nuværende 

landsaftale med landbrugsorganisationer er baseret på, at der tilbydes opkøb af ejendomme ud til en afstand på 80 me-

ter fra nærmeste leder. Det er frivilligt om man ønsker at fraflytte sin bolig eller blive boende med de rådighedsind-

skrænkninger, der pålægges boligejerne i servitutbæltet. 

Energinet forsøger at erhverve rettighederne ved at indgå frivillig aftale med de berørte lodsejere før anlægsarbejderne 

påbegyndes. Rådighedsindskrænkelserne træder derfor i kraft allerede inden anlægsarbejderne påbegyndes for at 

sikre, at grundlaget for etableringen af forbindelsen er på plads. 

Servitutbæltet er et relativt begrænset areal (34 m på hver side af linjeføringens centerlinje), hvor der ikke må opføres 

nye bygninger. Det vurderes, at der er tale om en ubetydelig og ikke væsentlig påvirkning af miljøet. 

Driftsfasen 

Inden for kabel- og højspændingsanlæggets servitutarealer vil der ikke kunne opføres bygninger ligesom der kan være 

restriktioner på etablering af infrastruktur. Byggemodning kan blive begrænset, fordi det er mindre attraktivt at lave 

større byggemodninger i områder med højspændingsanlæg bl.a. på grund af de restriktioner, der vil være omkring luft-

ledningsanlægget. For den enkelte ejer af bygninger i servitutbæltet vil der være en restriktion på ejendommen. De 

konkret berørte lodsejere vil blive økonomisk kompenseret for den servitut der deklareres.  

Da der er tale om et relativt begrænset areal (i servitutarealet på 34 m på hver side af linjeføringens centerlinje), hvor 

der fremadrettet ikke kan planlægges for nye bygninger, byudvidelser og i begrænset omfang infrastruktur, vurderes 

der ikke at være tale om en væsentlig miljøpåvirkning i forhold til arealanvendelsen.  

16.2.5 Landbrugsarealer 

16.2.5.1 Miljøstatus 

Projektet er placeret i det åbne land indenfor områder, der i kommuneplanerne for henholdsvis Esbjerg og Tønder kom-

muner er udlagt som landzone. Den fremtrædende arealanvendelse i projektområdet er landbrugsdrift og den primære 

påvirkning vil ske i form rådighedsindskrænkninger på landbrugsarealer. 

16.2.5.2 Miljøpåvirkning 

Anlægsfasen 
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Ved etablering af master, luftledning og kabelanlæg vil anlægsarbejdet (inkl. arbejdspladser, adgangsveje og oplagsplad-

ser) gradvist flytte sig igennem landskabet og påvirkningen på det enkelte jordareal vil derfor alene ske i de to til fire 

måneder, hvor anlægsarbejdet foregår her. Ved længere styrede underboringer, etablering af kabelovergange og mid-

lertidige oplag, vil påvirkningen ske i en periode på op til ca. et år.  

Arealer omkring luftledningsanlæg, kabelanlæg og kabelovergange, der i anlægsfasen har været inddraget til anven-

delse som midlertidige arbejdspladser og arbejdsveje reetableres efter endt brug og påvirkningen er derfor af midlerti-

dig karakter med en varighed op mellem to til 12 måneder. De enkelte lodsejere kompenseres økonomisk for restriktio-

nerne på deres jord, herunder tab af afgrøder, eller hvis dyrkning af et areal midlertidigt forhindres. Arealer med skov er 

beskrevet i næstfølgende afsnit 16.2.6. 

Anlægsfasens inddragelse af jordarealer til kabelovergangsstationer og kabelovergange sker i form af inddragelse af 

dyrket landbrugsjord. Der er ved planlægning af linjeføringen taget hensyn til kabelovergangens beliggenhed på mark-

arealet. Der skal etableres syv kabelovergange og to kabelovergangsstationer på ca. 7.700 m2 inkl. areal omkring statio-

nen til skærmende beplantning. Derudover skal der inddrages arealer til jordoplag og arbejdspladser i anlægsfasen, som 

derfor inddrager 3,4 ha pr station. Kabelovergangsstationer er lidt større end kabelovergangene. Adgangsveje til an-

lægsarbejdet anlægges midlertidigt og belægges med køreplader.  Påvirkningen på inddragelse af jordarealer i anlægs-

fasen vurderes at være af moderat grad fordi køreveje og arbejdsarealer midlertidigt forstyrrer den daglige drift af jord-

arealerne mens arbejdet foregår.  

Det vurderes, at påvirkningen på arealanvendelsen omkring luftledningsanlæg og kabelanlæg ikke vil være væsentlig, da 

restriktionerne på arealanvendelsen er kortvarige, og da arealanvendelsen herunder bl.a. dyrkning af landbrugsarealer 

efterfølgende i vid udstrækning vil kunne fortsætte som hidtil. 

Driftsfasen 

Almindelig landbrugsdrift er tilladt, både under luftledningsanlægget og over kabelanlægget. I driftsfasen vil lodsejeren 

blive pålagt de restriktioner, der bliver deklareret i servitutbælterne på 33 meters bredde over kabelanlæg og på 68 

meter bredde under luftledninger. Lodsejerne vil blive indskrænket i deres rådighed hvis der opsættes master på deres 

jord, og skal desuden respektere Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af 

elektriske anlæg, Bek. 1112 af 18/08/2016. Udover begrænsninger i trævækst under anlægget kan jorden under luftled-

ningsanlægget dyrkes med landbrugsafgrøder som hidtil. I servitutbælter over kabelanlæg må der dyrkes afgrøder, men 

ikke laves jordarbejder dybere end 60 cm. Jordarbejder i 60 meters dybde muliggør almindelig markdrift. Projektet er 

designet med en mindsteafstand på 9,5 m mellem luftledningerne midt i spændet og markarealer. Højderestriktionen for 

arbejdshøjder for landbrugsmaskiner er 4,5 m. Dette betyder, samlet set at den almindelige markdrift og brug af almin-

delige landbrugsmaskiner og markredskaber kan fortsætte som hidtil. 

Det vurderes derfor, at projektet i driftsfasen giver anledning til en ubetydelig og ikke væsentlig påvirkning af landbrugs-

arealerne i servitutbælterne.  

16.2.6 Skovarealer 

16.2.6.1 Miljøstatus 

Jordarealer inden for projektets linjeføring omfatter også skovarealer – herunder arealer udpeget som fredskov og are-

aler udlagt til skovrejsning (se Figur 16-2). Alle offentlige skove er fredskovspligtige og omfattet af skovloven. Mange 

private skov er også fredskovspligtige (Miljøstyrelsen, u.d.). Projektet krydser 6 områder med fredskov (se afsnit 11.4). 

Projektet krydser også flere mindre områder med øvrig skov, der ikke er fredskovspligtig.  
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Figur 16-2 Kort over skovområder. 
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Højspændingsforbindelsen krydser desuden to delområder, der administreres af Naturstyrelsen Vadehavet, og omfatter 

nye skovrejsningsområder (Bjerre Skov og Tange Skov), som ligger bynært ved Ribe (Naturstyrelsen, 2014). I Bjerre Skov 

er udlagt skovudviklingstypen eg med lind og bøg, da dyrkningspotentialet er godt og på det lidt længere sigt forventes 

en god vedproduktion. Skovudviklingstypen vil sikre et permanent og afvekslende skovdække, som giver muligheder for 

rige naturoplevelser for publikum. I Tange Skov er udlagt skovudviklingstypen skovfyr, birk og rødgran, og herfra forven-

tes alene en begrænset vedproduktion. Skoven vil med tiden komme til at fremstå varieret med en mosaik af lysåbne 

arealer og tætte skovbevoksninger (Naturstyrelsen, 2014). 

16.2.6.2 Miljøpåvirkning 

Anlægsfasen 

Fastlæggelsen af linjeføringen er foregået under hensyntagen til en lang række forhold, herunder hensynet til eksiste-

rende skovområder. Linjeføringens er derfor, i videst muligt omfang, placeret således at behovet for fældning og opde-

ling af skovområder vil være mindst muligt.  Forud for anlægsarbejdet fældes træer i skove og læhegn. Det foregår året 

inden anlægsarbejdet går i gang. Rydning af træerne sker med skovningsmaskiner evt. med larvefødder. Arbejdsgangen 

er beskrevet i den tekniske projektbeskrivelse (Bilag 1).  

Der skal ryddes i alt 3 km skovareal i en bredde på 68 meter. Skovarealet er fordelt på flere mindre skovarealer, hvoraf 

fem områder er fredskov. Påvirkningen på skoven og dens biodiversitet er beskrevet i kapitlet om Biodiversitet (se afsnit 

11.4).  

På fredskovsarealer som i forbindelse med projektets anlægsfase vil skulle fældes, vil restriktionen medføre konflikt 

med skovloven. I forbindelse med erhvervelse af de nødvendige dispensationer forventes Miljøstyrelsens enhed i Østjyl-

land at stille krav om plantning af fredskov i forholdet 1:2 for de påvirkede arealer. Det er Miljøstyrelsen, der som skov-

myndighed afgør, hvor erstatningsskoven skal rejses.  

På baggrund af projekttilpasningerne for at minimere krydsning af skovområder, således at arealerne med potentielle 

rådighedsindskrænkelser alene udgør fire procent af den samlede linjeføring, og da etableringen af anlægget sker i 

overensstemmelse med Artsbekendtgørelsen, samt at fældet fredskov kompenseres i forholdet 1:2, vurderes det sam-

let, at projektets anlægsfase giver anledning til moderat påvirkning af arealanvendelsen skov.  

Driftsfasen 

Påvirkningen på skovarealer i driftsfasen, vil alene knytte sig til den opvækst, der løbende skal ryddes i servitutbæltet, 

samt de restriktioner der vil være pålagt evt. skovbrug indenfor servitutbæltet. Træerne må ikke vokse sig så høje, at de 

kan komme i konflikt med luftledningen og der må ikke vokse træer med dybdegående rødder over kabelanlægget. 

Nogle former for skovdrift vil dog være muligt, bl.a. produktion af pyntegrønt. 

Projektet pålægger servitut på ca. 6,9 ha med fredskov fordelt på 5 matrikler og samtidigt pålægges servitut på ca. 9,5 

ha ikke-fredskovpligtig skov. Hermed er strækningerne med rydning af skov begrænset til ca. tre kilometer (1,2 km fred-

skov) svarende til ca. fire procent af linjeføringens samlede længde. De enkelte lodsejere kompenseres økonomisk for 

restriktionerne på deres skovarealer, herunder fældning i anlægsfasen.   

Nordøst for Ribe ved Bjerreskov og Tved Å passerer højspændingsforbindelsen som et kabelanlæg igennem et område, 

der er udlagt til skovrejsning (Naturstyrelsen, 2014). Der er endnu ikke plantet træer i det planlagte kabeltracé. Når ka-

belanlægget er etableret, vil der blive tinglyst en servitut om, at der ikke må plantes træer med dybe rødder over kabel-

anlægget inden for servitutbæltet på 33 m. Kabelanlægget, som krydser skovrejsningsområdet på en strækning på 290 

m, kan således betyde, at der kan fremstå et spor eller bælte igennem skoven, hvor den er opbrudt. Da skoven endnu 

ikke er plantet, vurderes det, at der er gode muligheder for at vælge planter og tilrettelægge beplantningen således at 
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oplevelsen af en opbrudt skov minimeres. Selve kabelanlægget kan ikke ses, udover nogle markeringsstandere, og har 

dermed ingen visuelle påvirkninger, og der ses ingen kumulation med skovrejsningen i øvrigt.  

 

 

Figur 16-3 Skovrejsningsområde ved Bjerreskov og Tved Å. 

 

Det vurderes, at projektet i driftsfasen påvirker skovdrift og skovrejsningsprojekter i moderat grad, på grund af rådig-

hedsindskrænkninger i servitutbæltet. Samlet set er det et mindre areal, der påvirkes, og der kompenseres 1:2 for fred-

skov, samt at der gives økonomisk kompensation til lodsejere. Den samlede påvirkning vurderes derfor at være moderat 

og uvæsentlig. 
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16.2.7 Biogasanlæg 

16.2.7.1 Miljøstatus 

Linjeføringen er tilpasset af hensyn til to eksisterende biogasanlæg, Ribe Biogas og Storde biogasanlæg.   

Ribe Biogas ligger i byzonen i det nordlige Ribe. Nord for Ribe er linjeføringen for placering af luftledningen, kabelover-

gang og kabelanlæg tilpasset, så linjeføringen går øst om Lokalplan nr. 40-070-0001 Ribe Landområde, Biogasanlæg ved 

Koldingvej i en afstand på cirka 355-390 meter.  

 

 

Figur 16-4 Ribe Biogas. 
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Ved Storde Biogas er projektets linjeføring tilpasset så denne går øst om Lokalplan nr. 117-110 Biogasanlæg ved Storde, 

Bredebro i en afstand på cirka 50 meter. Storde Biogas ligger øst for Bredebro syd for Brede Å ved en strækning, hvor 

højspændingsforbindelsen føres i jorden som kabelanlæg.   

 

 

Figur 16-5 Storde Biogas. 

16.2.7.2 Miljøvurdering 

Projektets linjeføringen planlægges, så denne ikke er i konflikt med hverken Ribe Biogas eller udvidelsen af Storde Bio-

gas. Storde Biogas som ligger nærmest linjeføringen har efter udvidelse af biogasanlægget en afstand på ca. 50 m hen 

til kabelanlægget. Arbejdsbæltet for anlægsfasen er ca. 48 m (24 m til hver side), hvilket giver tilstrækkeligt rum for an-

lægsarbejdet. Det vurderes samlet set, at der ingen påvirkning er på biogasanlæggene ved anlægsfasen. 
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16.2.8 Vindmølleområder 

16.2.8.1 Miljøstatus 

Projektområdet krydser fem lokalplanområder udlagt til vindmølleområder. Alle fem områder ligger indenfor projekt-

området og er derfor beskrevet nedenfor, selvom kun to af vindmølleområderne krydses med linjeføringen. 

 

 

Figur 16-6  Vindmølle område ved Gyvelvej, mast 88-89. 

 

Vindmølleområde ved Gyvelvej øst for Skærbæk omfatter sammenlagt 47 ha og er udlagt til 14 vindmøller (jvf. lokalplan 

816 Vindmøllepark ved Gyvelvej). Iflg. lokalplanen må vindmøllerne højest være 46 m til navhøjde med en vingediame-

ter på 48 m. 
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Figur 16-7 Vindmølle område ved Tevring, mast 106-107. 

 

Vindmølleområde ved Tevring, sydøst for Skærbæk omfatter sammenlagt 43 ha og er udlagt til 8 vindmøller (jvf. lokal-

plan 814 Vindmøllepark ved Tevring). Iflg. lokalplanen må vindmøllerne højest være 46 m til navhøjde med en vingedia-

meter på 48 m. Tevring vindmølleområde ligger lige udenfor projektområdet. 
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Figur 16-8 Vindmølle område ved Kummerlev, mast 128-130. 

 

Vindmølleområde ved Kummerlev, nordøst for Bredebro omfatter sammenlagt 43 ha og er udlagt til 3 vindmøller (jvf. 

lokalplan 10-4). Iflg. lokalplanen må vindmøllerne højest være 46 m til navhøjde med en vingediameter på 43-46 m.  
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Figur 16-9 Vindmølle område ved Kummerlev, mast 128-130. 
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Figur 16-10 Vindmølle område ved Sæd, mast 176-177. 
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16.2.8.2 Miljøpåvirkning 

Anlægsfasen 

Som beskrevet i ovenstående afsnit krydser linjeføringen forbi fem lokalplanområder udlagt til vindmøller. Vindmøllerne 

står i tilstrækkelig afstand fra anlægsarbejdet til at tillade planlægning af adgangsveje og oplagspladser. Vurderingen er, 

at anlægsfasen ingen påvirkning har på vindmølleområderne. 

Driftsfasen 

Linjeføringen føres igennem to vindmølleområder som en luftledning. Det ene ved Gyvelvej (mast 88), hvor den nær-

meste vindmølle står ca. 100 m fra linjeføringen. Vindmøllernes vælteafstand er overholdt i forhold til nærhed til luft-

ledningen. Luftledningen passerer også igennem vindmølleområdet ved Kummerlev, men her i over 200 m afstand til 

nærmeste vindmølle. Da afstanden til vindmøllerne er overholdt og de fleste af vindmølleområderne er indenfor pro-

jektområdet, men langt fra højspændingsanlægget er vurderingen, at påvirkningsgraden på vindmølleområderne er 

ubetydelig.   

16.2.9 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger. 
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16.3 Fokusområde 2: Forbrug af ressourcer 

16.3.1 Metode 

Forbruget af ressourcer sker hovedsageligt i anlægsfasen for 400 kV forbindelsen og i forbindelse med anlæggelsen af 

kabelstrækninger for de krydsende 60 kV forbindelser.  Dog vil der ligeledes kunne findes et mindre og løbende ressour-

ceforbrug sted i forbindelse med vedligehold af 400 kV luftledningsforbindelsen. Dette er der redegjort for i afsnit 

16.3.3.3. 

Ressourceforbruget er overordnet inddelt i følgende kategorier: 

Metaller: 

- Jern og stål 

- Aluminium 

- Zink 

Mineralske råstoffer: 

- Fyldsand 

- Fyldjord (råjord og muldjord) 

Fabrikerede materialer: 

- Komposit 

- Beton 

I det efterfølgende afsnit beskrives de enkelte ressourcer overordnet, og der redegøres for ressourcens tilgængelighed. 

Denne gennemgang danner grundlaget for vurderingen af ressourceforbruget i anlægsfasen og driftsfasen for 400 kV 

luftledningsforbindelsen og for hhv. 60 kV og 400 kV kabellægningerne.  

16.3.2 Miljøstatus 

Energinet stiller krav til kvaliteten af de ressourcer som anvendes, for at projektet opnår den ønskede effekt og levetid. 

Kun materialer med den rette kvalitet, kan anvendes i projektet og ressourceforbruget er opgjort i hovedbestanddele 

og fremgår af Tabel 16-2 til Tabel 16-5. Ressourceforbruget er inddelt i følgende kategorier: 

16.3.2.1 Metaller: Jern og stål 

I dette projekt anvendes jern og stål udelukkende til etableringen af 400 kV forbindelsen, mere specifikt til armeringen i 

fundamentet og i form at stål til mastekonstruktionen og som komponent i jordtrådene. Ressourceforbruget kan ses af 

Tabel 16-2. 

Stål er en legering af jern med andre grundstoffer, primært kulstof (karbon). Stål bruges til mastekonstruktionen på 

grund af stålets høje trækstyrke og lave pris. Ståls hovedkomponent er jern. Jernmalm er ikke vurderet som en knap 

ressource (GEUS, 2019).  

Ifølge (Danmarks Statistik, 2020) blev der i 2019 importeret og anvendt 2.860.259 ton jern og stål. 
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Tabel 16-2 Oversigt over anvendte ressourcer til 400 kV luftledningsanlægget. 

Ressourceforbrug 
400 kV luftledning 

Fraktionstype 
Vægt (ton) pr. 
km / mast 

Vægt total 
(ton) 

Totalt materiale-
forbrug (ton) 

Mastefundament 

Beton (cement, vand, 
sand og grus) 205 36.285 40.179 

Armeringsjern 22 3.894 

Mast 
Stål 30 5.310 

5.399 
Zinkgalvanisering 0,5 89 

Tråd 

Jord-
tråd 

Aluminium 0,267 20 
53 

Stål 0,44 33 

Fasele-
dere 

Aluminium 46,8 3.463 3.463 

Isolatorer 
Bære-
isola-
torer 

Aluminium 0,2 35 
53 

komposit 0,1 18 

Total         49.147 

 

16.3.2.2 Metaller: Aluminium 

I dette projekt anvendes aluminium til 400 kV forbindelsens luftledninger og isolatorer samt som ledermateriale i jord-

kablerne anvendt til både omlægning af 60 kV forbindelserne og kabelstrækningerne på 400 kV forbindelsen. Ressour-

ceforbruget kan ses af Tabel 16-2 og Tabel 16-3. 

 

 

Aluminium er næst efter jern det mest anvendte metal i verden. Det skyldes dets attraktive egenskaber (let, stærkt, kor-

rosionsbestandigt og har gode varme- og elektricitetsledningsegenskaber) og relativt lave pris. Aluminiummalm (bauxit) 

er det hyppigste metal i Jordens skorpe, hvor det forekommer som grundstof i mange forskellige mineraler. På årsbasis 

produceres 51 mio. aluminium og den estimerede bauxitressource er på 75.000 mio. ton, svarende til ca. 300 års for-

brug. Forsyningssikkerheden er derfor vurderet som god og de globale bauxitforekomster er så store, at de vil kunne 

dække markedet i mange generationer frem (GEUS, 2019).   

Tabel 16-3 Oversigt over anvendte materialer til kabelstrækningerne for 60- og 400 kV anlæggene. 

Ressourceforbrug kabel Anlæg Fraktionstype 
Vægt (ton) pr. 
km 

Totalt materialeforbrug 
(ton) 

PEX-kabel 60 kV Aluminium 0,15 2,93 

PEX-kabel 400 kV Aluminium 0,9 12,6 
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Da en stor del af aluminium anvendes i store komponenter, er der høj genanvendelsesprocent. Derfor er genanven-

delse af aluminium både udbredt og effektivt: 75 % af al aluminium, som er blevet produceret, er stadig i brug. Efter 

omsmeltning kan næsten al aluminium bruges igen og tilmed med uændrede materialeegenskaber (GEUS, 2019). I følge 

Danmarks Statistik (Danmarks Statistik, 2020) var den samlede danske import af aluminium i 2019 på 272.783 ton.  

Der er betydelige økonomiske og miljømæssige gevinster ved genanvendelse af aluminium, idet der spares 95 % af 

energiforbruget, når metallet genanvendes. Derfor er der stor fokus på indsamling og genanvendelse af metallet, hvil-

ket har været medvirkende til at give aluminium en bæredygtig profil. 

Der er ud over aluminium og kobber ikke kendskab til andre materialer som kan anvendes til ledere i en 400 kV høj-

spændingsforbindelse (Ingeniøren, 2006) (Hansen, E. et al, 1999). 

16.3.2.3 Metaller: Zink 

I dette projekt anvendes zink alene til galvanisering af 400 kV forbindelsens mastekonstruktioner. Ressourceforbruget 

kan ses af Tabel 16-2. 

Zink er det fjerde mest anvendte metal (GEUS, 2020) og hovedparten bruges til rustbeskyttelse i form af galvanisering, 

men zink bruges også i forskellige metallegeringer. Zink anvendes i dag i mere end 50 procent af alle galvaniseringer og 

selvom zink er en meget anvendt ressource, findes der stadig store reserver af zinkmalm rundt omkring i verden (esti-

meret ressource 1,9 mia. ton), og EU vurderer at der i de kommende år vil være en høj forsyningssikkerhed. Der findes 

ikke brugbare alternativer til zink til galvanisering af masterne. Ifølge Danmarks statistik (Danmarks Statistik, 2020) var 

den samlede danske import af zink i 2019 på 11.668 ton.  

16.3.2.4 Mineralsk ressource: sand, grus og muldjord 

I dette projekt anvendes sand i forbindelse med kabellægningen af 60 KV- og 400 kV forbindelserne jf. projektbeskrivel-

sen (bilag 1). Ressourceforbruget kan ses af Tabel 16-4.  

Tabel 16-4 Oversigt over anvendte materialer til opfyld i bunden af ledningsgraven til kabel-

strækningerne for 60- og 400 kV anlæggene. 

Ressourceforbrug  Anlæg 
Strækning 

(km) 

Fraktions-

type 

Vægt (ton) pr. 

km 

Totalt materiale-

forbrug (ton) 

Opfyld/ stabilise-

ring 
60 kV 19,5 Sand 400 (270 m3) 7.800 (5.265 m3) 

Opfyld/ stabilise-

ring 
400 kV 14 Sand 830 (550 m3) 11.620 (7.746 m3) 

 

Grus og muldjord og råjord anvendes til opfyldning af de fjernede fundamenter på 60 kV og den fremtidige fjernelse af 

400 kV forbindelsen. Ressourceforbruget kan ses af Tabel 16-5. 
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Fælles for både 60 kV og 400 kV forbindelserne er, at der udlægges et lag på ca. 40 cm sand i omkring PEX-kablerne i 

kabelgraven, når kablet etableres i åben grav. Dette gøres for at sikre fuld opfyldning, optimal varmeafgivelse og stabili-

sering af kabelgraven. Specifikt for 60 kV luftledningsforbindelserne som nedtages og omlægges som PEX-kabler er at 

kabelgravens diameter er ca. det halve af kabelgraven for 400 kV forbindelsen. Ifølge Danmarks Statistik (Danmarks 

Statistik, 2020) blev der i Danmark, i 2019, indvundet og anvendt 61.448.346 ton sand og grus. 

I dette projekt anvendes muld- og råjord til opfyldning af hullerne fra mastefundamenterne fra de krydsende 60 kV ma-

ster og den fremtidige fjernelse af 400 kV forbindelsen efter udtjent driftsperiode. Ressourceforbruget kan ses af Tabel 

16-5. 

16.3.2.5 Fabrikerede materialer: Beton 

I dette projekt anvendes beton alene i forbindelse med etablering af mastefundamenter til 400 kV forbindelsen.  

Beton består af cement, vand, sand og grus. Fundamentets størrelse og dermed materialeforbrug vil afhænge af den 

konkrete lokalitet, jordbundsforhold og mastetypen. Fundamentets udformning for de enkelte mastetyper fremgår af 

projektbeskrivelsen (bilag 1). I 2015 blev der i Danmark brugt ca. 3,7 mio. m3 (ca. 8,7 mio. ton) beton (Rosholm, Kalvig, 

& Fold, 2016). Det forventede forbrug af beton til mastefundamenter fremgår af Tabel 16-2. 

16.3.2.6 Fabrikerede materialer: Komposit 

Energinet er gået over til anvendelse af komposit som isolatormedie (glasfiber og silikonegummi), som konsekvens af 

den teknologiske udvikling. Helt konkret består kompositisolatorerne af en glasfiberstang betrukket med silikonegummi 

med galvaniseret stål påklemt enderne. Kompositmaterialet indeholder derfor ikke særligt miljøfremmede stoffer som 

f.eks. tungmetaller. 

Tabel 16-5 Oversigt og ressourceforbruget til opfyldning af huller fra mastefundamenter på 60 kV- og 400 kV for-
bindelserne. 

Ressourceforbrug fra de-
montering af 60 kV forbin-
delser 

Anlæg 
Fraktions-
type 

Vægt (ton) 
pr. mast 

Kommune 
Totalt materiale-
forbrug, muld 
(ton) 

Totalt materialefor-
brug, råjord (ton) 

 

Fyldmateriale 

400 kV 

Muldjord 6 (4 m3) 
Esbjerg 468 (292 m3) 

- 
 Tønder 594 (396 m3) 

Råjord 137 (90 m3) 
Esbjerg 

- 
10.686 (7.124 m3) 

Tønder 13.563 (9.042 m3) 

60 kV 

Muldjord 1,6 (1 m3) 
Esbjerg 128 (80 m3) 

- 
Tønder 27 (17 m3) 

Råjord 5 (3,5 m3) 
Esbjerg 

- 
400 (280 m3) 

Tønder 85 (56 m3) 

Total (ton) 
 

 
 

 
1.217 (761m3) 

24.734 

(16.502 m3) 
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Fordelene ved isolatorer med et kompositmateriale som isoleringsmedie er deres væsentligt forbedrede isoleringsevne 

i forhold til alternativerne, deres lave vægt og høje styrkeegenskaber. Kompositisolatorer er udviklet målrettet til formå-

let, og der kendes ikke andre materialer, som kan erstatte komposit, udover glas og keramik/porcelæn. Der er således 

løbende sket udvikling af anvendte ressourcer til højspændingsanlæg. Ressourceforbruget kan ses af Tabel 16-2. 

16.3.3 Miljøvurdering 

16.3.3.1 Anlægsfasen for 400 kV forbindelsen 

Forbruget af ressourcer i anlægsfasen knytter sig til anlægsarbejderne med 400 kV forbindelsen og anlæggelsen af ka-

belstrækninger for de krydsende 60 kV forbindelser og deres ressourceforbrug behandles samlet for hver af de føl-

gende grupperinger: 

 

Luftledningsanlæg: 

- Mastefundamenter (beton og jern) 

- Mastekonstruktioner (stål og zink) 

- Faseledere og jordtråde (aluminium og stål) 

- Bæreisolatorer (komposit og aluminium) 

Kabelanlæg: 

- PEX-kabler (aluminium) 

- Fyldsand (sand) 

16.3.3.1.1 Luftledningsanlæg 

16.3.3.1.1.1 Mastefundamenter 

Fundamenterne består af beton forstærket med armeringsjern. Fundamentets størrelse og dermed materialeforbrug vil 

afhænge af den konkrete lokalitet, jordbundsforhold og mastetypen. Det forventede ressourceforbrug kan ses af Tabel 

16-2. Forbruget er angivet efter et worst-case princip og beror derfor på ressourceforbruget ved den største type fun-

dament. 

I 2015 blev der i Danmark brugt godt 3,7 mio. m3 (ca. 8,7 mio. ton) beton (Rosholm, Kalvig, & Fold, 2016). Projektets 

ressourceforbrug af beton svarer derfor til ca. 0,45 procent af det samlede årlige danske forbrug. Betonen er som sagt 

forstærket med armeringsjern. Jernmalm er ikke vurderet som en knap ressource (GEUS, 2019) og der findes ikke brug-

bare alternativer til jern til armeringen af betonen. En nærmere redegørelse for ressourcen, jern, kan ses i afsnit 

16.3.2.1. 

Eftersom der ikke findes brugbare alternativer til armeret beton til mastefundamenter, da hele eller store dele af beto-

nen kan genanvendesr, og da forbruget af beton til dette projekt udgør en ubetydelig del (ca. 0,45 procent) af det sam-

lede danske betonforbrug, vurderes påvirkningen på miljøet og de konkrete ressourcer ikke at være væsentlig.    

16.3.3.1.1.2 Master 

Masterne bliver udført i forzinkede stålrør. Forbruget af stål og zink kan ses af Tabel 16-2 og mængderne er angivet ef-

ter et worst-case princip og beror derfor på ressourceforbruget ved den største type mast.  Ifølge Danmarks Statistik 

(Danmarks Statistik, 2020) blev der i 2019 importeret og anvendt 2.860.259 ton jern og stål, hvorfor dette projekts for-

brug af stål til masterne (ca. 5.310 ton) udgør ca. 0,2 procent af det samlede danske forbrug. 
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Eftersom der ikke findes brugbare alternativer til stål til mastekonstruktioner, da hele eller store dele af stålet kan gen-

anvendes,  og da dette projekts forbrug af stål udgør ca. 0,2 procent at det samlede årlige danske forbrug af jern og stål, 

vurderes påvirkningen på miljøet og de konkrete ressourcer ikke at være væsentligt.    

Hver mast er galvaniseret med ca. 500 kg zink (se Tabel 16-2), for at sikre masterne mod vind og vejr og for at opnå den 

ønskede levetid. Zinkgalvaniseringen af masterne sikrer, at det er galvaniseringen der oxiderer (ruster) og danner zink-

oxider, og dermed nedbrydes stålkonstruktionen ikke.  

Ifølge Danmarks Statistik (Danmarks Statistik, 2020) var den samlede danske import af zink i 2019 på 11.668 ton, hvor-

for dette projekts forbrug af zink (ca. 89 ton) udgør ca. 0,8 procent af det samlede årlige danske forbrug. 

 

Eftersom der ikke findes brugbare alternativer til zink til galvanisering af mastekonstruktionerne, da forbruget af zink 

overordnet set er yderste beskedent (ca. 0,7 promille af en global årlig produktion af zink på 13,5 mio. ton) og da zink 

ikke er en knap ressource, vurderes påvirkningen på miljøet og de konkrete ressourcer ikke at være væsentlig.    

16.3.3.1.1.3 Faseledere og jordtråd 

Aluminium bliver i dag anvendt som faseledere, fremfor tidligere, hvor kobber blev brugt som leder. Kobber er blevet 

udskiftet med aluminium fordi aluminium vejer mindre end kobber, har bedre egenskaber i forhold til varmepåvirknin-

ger, hvorved lederens udbøjning minimeres og derudover er aluminium billigere at indkøbe. Der er ud over aluminium 

og kobber ikke kendskab til andre materialer som kan anvendes til ledere i en 400 kV højspændingsforbindelse 

(Ingeniøren, 2006) (Hansen, E. et al, 1999). Forbruget af aluminium som anvendes til produktionen af masterne kan ses 

i Tabel 16-2. 

Ifølge Danmarks Statistik (Danmarks Statistik, 2020) var den samlede danske import af aluminium i 2019 på 272.783 

ton, hvorfor dette projekts forbrug af aluminium (ca. 4.650 ton) udgør ca. 1,7 procent af det samlede årlige danske for-

brug. 

Da aluminium er et slidstærkt og robust alternativ til ledere af kobber, da hele eller store dele af aluminiumslederne kan 

genanvendes, og da dette projekts forbrug af aluminium udgør ca. 1,3 procent at det samlede årlige danske alumini-

umsforbrug hvoraf ca. 75 procent stammer fra genanvendelse, vurderes påvirkningen på miljøet og de konkrete res-

sourcer ikke at være væsentlig.     

16.3.3.1.1.4 Bæreisolatorer 

Energinet er gået over til anvendelse af komposit som isolatormedie (glasfiber og silikonegummi), som konsekvens af 

den teknologiske udvikling. Forbruget af kompositmateriale som anvendes til produktionen af masternes isolatorer kan 

ses i Tabel 16-2. 

Fordelene ved isolatorer med et kompositmateriale som isoleringsmedie, er deres væsentligt forbedrede isoleringsevne 

i forhold til alternativerne, deres lave vægt og høje styrkeegenskaber. Tidligere blev glas og keramik/porcelæn anvendt 

som isolatormedie, men da isolatorer af disse materialer er tunge og store, anvendes de ikke længere. Det vurderes, at 

den samlede vægt af en kompositisolator er 1/10 og 1/7 af hhv. keramiske- og glasisolatorer og samtidigt er trækstyr-

ken på en isolator af komposit ca. 3-4 gange større. Endvidere er kompositmateriale, som beskrevet ovenfor, et væsent-

ligt bedre isoleringsmedie hvilke resulterer i at isolatorerne er mindre og dermed giver et mindre visuelt udtryk på høj-

spændingsmasterne.   

Isolatorerne er vigtige komponenter for højspændingsforbindelsen. Kompositisolatorer er udviklet målrettet til formå-

let, og der kendes ikke andre materialer, som kan erstatte komposit, udover glas og keramik/porcelæn. Der er således 

løbende sket udvikling af anvendte ressourcer til højspændingsanlæg.  
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Da komposit er et slidstærkt og robust alternativ til isolatorer af glas og keramik/porcelæn, kan hele eller store dele af 

disse ofte genbruges på flere anlæg efterfølgende, i forhold til isolatorer af glas eller keramik/porcelæn som oftest skal 

udskiftes løbende under et anlægs levetid. Da materialerne (gummi, glasfiber og aluminium) til at skabe en kompositiso-

lator ikke stammer fra  begrænsede ressourcer og da kompositisolatorerne har en væsentligt længere levetid end alter-

nativerne og dermed skaber en energimæssig besparelse i forhold til antallet af producerede enheder, vurderes påvirk-

ningen på miljøet og de konkrete ressourcer ikke at være væsentligt.   

16.3.3.1.2 Kabelanlæg 

16.3.3.1.2.1 Kabelledere for 60- og 400 kV forbindelserne 

Kabelanlægget for 400 kV forbindelsen er samlet set 15 km langt. Der lægges 12 kabler ved siden af hinanden, hvilket 

svarer til at der skal anvendes ca. 168 km kabel.  Aluminium bliver i dag, ligesom for luftledningerne, anvendt som fase-

leder i jordkablerne, fremfor tidligere, hvor kobber blev brugt som leder.  

Med aluminiumslederens diameter på 62 mm skal der anvendes ca. 13 ton aluminium til kabelanlægget (Tabel 16-3). 

Som konsekvens af at 400 kV forbindelsen etableres, så skal krydsende luftledningsforbindelser omlægges til kabelfor-

bindelser. Det resulterer i, at ca. 19,5 km 60 kV PEX-kabel skal etableres. Nedlægningen af 60 kV kablerne følger samme 

procedurer som gør sig gældende for kabellægningen af delstrækningerne på 400 kV forbindelsen om end skalaen er 

mindre. I forbindelse med disse omlægninger skal bruges ca. 20 km PEX-kabel.  Med aluminiumslederens diameter på 

15 mm skal der anvendes i alt ca. 3 ton aluminium til kabelstrækningerne (se Tabel 16-3). 

Da aluminium er et slidstærkt og robust alternativ til ledere af kobber, da hele eller store dele af aluminiumslederne kan 

genanvendes, da aluminium ikke er en knap ressource, og da dette projekts forbrug af aluminium til kabelstræknin-

gerne udgør ca. 0,5 promille at det samlede årlige danske aluminiumsforbrug, hvoraf ca. 75 procent stammer fra genan-

vendelse, vurderes påvirkningen på miljøet og de konkrete ressourcer ikke at være væsentligt.    

16.3.3.1.2.2 Fyldmateriale 

Fælles for både 60 kV og 400 kV forbindelserne er, at der udlægges et lag på ca. 40 cm sand i omkring PEX-kablerne i 

kabelgraven, når kablet etableres i åben grav. Dette gøres for at sikre fuld opfyldning, optimal varmeafgivelse og stabili-

sering af kabelgraven. Det resulterer i at der for 400 kV forbindelsen kabelstrækninger vil være et ressourceforbrug på 

ca. 7.250 m3 (ca. 10.900 ton) sand og for 60 kV kabellægningerne vil ressourceforbruget af sand i alt være ca. ca. 5.300 

m3 (7.800 ton) sand fordelt på ca. 19,5 kilometer gravet kabelgrav (se Tabel 16-4). 

Ifølge Danmarks Statistik (Danmarks Statistik, 2020) blev der i Danmark, i 2019 indvundet og anvendt 61.448.346 ton 

sand, hvorfor dette projekts forbrug af sand i forbindelse med de kabellagte strækninger for hhv. 60 kV og 400 kV forbin-

delser udgør (ca. 16.885 ton) ca. 0,27 procent af den samlede danske årlige indvinding af ressourcen. 

Eftersom der ikke findes brugbare alternativer til fyldsand, da sand ikke betragtes som en knap ressource, og da forbru-

get af sand til dette projekt udgør en ubetydelig del (ca. 0,27 procent) af det samlede danske sandforbrug, vurderes 

påvirkningen på miljøet og de konkrete ressourcer ikke at være væsentlig.    

16.3.3.1.2.3 Anlægsfasens påvirkning af ressourcerne  

Som det fremgår af de foregående afsnit, så er igen af de anvendte ressourcer til etableringen af 400 kV forbindelsen og 

kabellægningen af de krydsende 60 kV forbindelser vurderet som knappe ressourcer ligesom ingen af de anvendte ma-

terialer udgør en væsentlig fraktion af det årlige danske ressourceforbrug. Endvidere kan de fleste at ressourcerne i vid 

udstrækning genanvendes, hvorfor det samlet set vurderes at dette projekts påvirkning på de pågældende ressourcer 

vurderes som værende ikke væsentlig. 
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16.3.3.2 Kabellægning af krydsende 60 kV luftledninger 

Forbruget af ressourcer i forbindelse med demonteringen af 60 kV luftledningerne som skal omlægges knytter sig til 

forbruget af råjord og ren muldjord til opfyldning af hullerne fra mastefundamenterne.  

16.3.3.2.1 Fyldmateriale 

I forbindelse med demonteringen af de krydsende 60 kV forbindelser er udgangspunktet, at samtlige mastefundamen-

ter skal fjernes helt med mindre særlige forhold, taler for at efterlade konkrete fundamenter. I det efterfølgende tages 

der derfor udgangspunkt i et scenarie hvor alle master på 60 kV forbindelserne skal fjernes helt.   

I forbindelse med nedtagningen af de krydsende 60 kV luftledningsforbindelser vil mastefundamenterne blive fuldstæn-

digt fjernet. Dette vil kræve en del gravearbejde omkring mastefundamenterne, for at kunne tilgå disse. Håndteringen 

af den afgravede jord er der redegjort for i kapitel 8, jordbund og kapitel 6, affald, og beskrives derfor ikke yderligere 

her. I forbindelse med den komplette fjernelse af mastefundamenterne, så vil dette resultere i et behov for opfyldning 

af fundamentshullet med tilkørt råjord og ren muldjord.  

Proceduren for fjernelsen af mastefundamenterne er beskrevet i kapitel 6, Affald - afsnit 6.5.5 og beskrives ikke nær-

mere her.  

Muldjord 

For sikre et tilsvarende muldlag over de fjernede fundamenter tilkøres ca. 1,6 ton (1 m3) ren muldjord pr. fundament. 

Den rene muldjord ligges ovenpå et opfyld af råjord fra lokalområdet.   

Samlet set vil der skulle bruges ca. 155 ton (ca. 97 m3) ren muldjord til opfyld i forbindelse med opfyldningen af maste-

fundamentshullerne på de krydsende 60 kV luftledningsforbindelser (se   Behovet for muldjord fordeler sig mellem de 

to kommuner til hhv. ca. 128 ton (ca. 80 m3) for Esbjerg Kommune og ca. 27 ton (ca. 17 m3) for Tønder Kommune. 

Energinet har været i dialog med virksomheden Deponi Syd som varetager håndtering af affald- jord og jordlignende 

fraktioner for blandt andre Esbjerg Kommune. Deponi Syd har oplyst til Energinet, at det beskrevne behov for muldjord 

til opfyldning af 60 kV mastefundamenterne i Esbjerg Kommune ligger indenfor Deponi Syd’s almindelige kapacitets-

mængder. Behovet for tilkørsel af muldjord til opfyldning af linjeføringens mastefundamenter i Tønder kommune udgør 

et behov for muldjord på ca. 27 ton (ca. 17 m3). Det forventes at dette behov for muldjord vil kunne dækkes af kommu-

nens almindelige depoter af ren muldjord. 

Råjord 

Opfyldet med tilkørt råjord fra nærområdet erstatter det rumfang som selve betonfundamentspladen udgjorde (ca. 3,5 

m3). Råjorden er uden iblanding af organisk stof, og kan blandt andet være sand eller grus. Det forventes at der til at 

opfylde rumfanget af betonbundpladerne samlet set skal bruges ca. 485 ton råjord (se Tabel 16-4 og Tabel 16-5). Beho-

vet for råjord fordeler sig mellem de to kommuner til hhv. ca. 400 ton (ca. 280 m3) for Esbjerg Kommune og ca. 85 ton 

(ca. 56 m3) for Tønder Kommune. 

Deponi Syd har oplyst til Energinet, at det beskrevne behov for råjord i Esbjerg Kommune, ligger indenfor Deponi Syds 

almindelige kapacitetsmængder. Behovet for tilkørsel af råjord til opfyldning af linjeføringens mastefundamenter i Tøn-

der Kommune forventes at kunne dækkes af kommunens almindelige depoter af ren muldjord. 

Da Deponi Syd kan levere den nødvendige muld- og råjord fra deres deponier til opfyldning af mastefundamenterne i 

Esbjerg Kommune, da behovet for muld- og råjord til opfyldning af fundamenthullerne i Tønderkommune forventes at 

kunne dækkes af Tønder Kommunes almindelige jorddepotkapacitet, da jorden tilkørt mastefundamenterne vil være lo-

kal, ikke forurenet vurderes behovet for rå- og muldjord, i forbindelse med opfyld af mastefundamenter for 60 kV forbin-

delsen at være ubetydeligt i forhold til den samlede danske årlige indvinding af ressourcen. 
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16.3.3.3 Driftsfasen for 400 kV forbindelsen 

Projektets forbrug af ressourcer i driftssituationen er beskedent og knytter sig alene til den løbende udskiftning af ud-

tjente komponenter på 400 KV-forbindelsen, som dermed kan levetidsforlænges, ud fra en konkret tilstandsvurdering.  

Ressourceforbruget bliver derved behovsbestemt løbende. Denne tilgang til at levetidsforlænge anlægget vurderes som 

en mere bæredygtig metode for at opretholde anlægget i den nødvendige levetid, fremfor at udskifte hele anlægget 1:1, 

ud fra en estimeret alder. Forbruget af ressourcer til at levetidsforlænge anlægget svarer til forbruget ved etableringen 

for de respektive udskiftede elementer. Eftersom udskiftningen af udtjente komponent beror på en række ukendte fak-

torers påvirkning på anlægget, kan hyppigheden og omfanget af den løbende udskiftning ikke estimeres nærmere. Der 

vil dog være tale om en besparelse af ressourcer, da det alene er det udtjente komponent der udskiftes og ikke hele 

sektioner af anlægget, altså i forholdet 1:1, hvor delkomponenter i direkte tilknytning til de udtjente i så fald også ville 

blive udskiftet. Eftersom de anvendte materialer til anlægget ikke er knappe ressourcer og der løbende vil ske udskiftning 

af udtjente komponenter som reducerer ressourcebehovet, vurderes 400 kV forbindelsens driftsfase ikke at udgøre en 

væsentlig påvirkning på ressourcerne.  

16.3.3.4 Samlet ressourceforbrug for hele projektet 

Forbruget af ressourcer sker hovedsageligt i anlægsfasen for 400 kV forbindelsen og i forbindelse med anlæggelsen af 

kabelstrækninger for de krydsende 60 kV forbindelser.  Dog vil der ligeledes kunne findes et mindre og løbende ressour-

ceforbrug sted i forbindelse med vedligehold af 400 kV luftledningsforbindelsen. Ressourceforbruget knytter sig mere 

specifikt til produktion af betonfundamenter (beton og armeringsjern), mastedele, ledninger og isolatorer (se tabel 16-

6). Der er i afsnit 16.3.3.1 redegjort for, at ingen af de anvendte ressourcer til produktion af de ovenfornævnte system-

dele er sparsomme ressourcer ligesom det er vurderet, at ressourceforbruget til produktion af systemdelene ikke udgør 

en væsentlig påvirkning af den samlede ressource.  

Ud over behovet for ressourcer til etableringen af selve anlægget, så er der også behov for ressourcer i form af sand, 

muld- og råjord til opfyldning af kabelgrave og opfyldning af mastefundamentshuller fra den fuldstændige fjernelse af 

60 kV masterne. Samlet set vil der skulle bruges ca. 155 ton (ca. 97 m3) ren muldjord til opfyld i forbindelse med opfyld-

ningen af mastefundamentshullerne på de krydsende 60 kV luftledningsforbindelser (se tabel 16-6). Energinet har væ-

ret i dialog med Esbjerg Kommune og Tønder Kommuner og de virksomheder som varetager kommunernes håndtering 

af jordfraktioner. På baggrund af heraf vurderes det, at behovet for sand, muld- og råjord ligger indenfor de respektive 

kommuners almindelige kapacitetsforanstaltninger og dermed ikke udgør en væsentlig påvirkning for ressourcerne 

sand, muld- og råjord.  

 

På baggrund af ovenstående vurderes det samlet set, at behovet for ressourcer til nærværende anlægsprojekt ikke på-

virker de respektive ressourcer i væsentlig grad. 
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Tabel 16-6 ressourceforbruget forbundet med anlægsarbejderne 

System 
(kV) 

Fraktion Systemdel 
Vægt (ton)  

Esbjerg Tønder Total 

400 Beton Fundament 15.990 20.295 36.285 
 

400 Armeringsjern Fundament 1.716 2.178 3.894 
 
 

400 Zinkgalvaniseret stål Mast 2.379 3.020 5.399 
 
 

400 

Aluminium 

Jordtråd/ faseledere 1.535 1.948 3.483 
 
 

400 Isolatorer 16 20 35 
 
 

400 
PEX-kabel 

 -  - 13 
 
 

60  -  - 3 
 
 

400 Stål Jordtråd 14 18 33 
 
 

400 Komposit Isolatorer 8 10 18 
 
 

400 
SAND 

Opfyld/ stabilisering 
af kabelgrave 

 -  - 11.620 
 
 

60  -  - 7.800 
 
 

60 Muldjord Opfyld 128 27 155 
 
 

60 Råjord Opfyld 400 85 485 
 

 

16.3.4 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger, da der ikke er identificeret væsentlige miljøpåvirkninger 

som følge af ressourceforbruget. 
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16.4 Sammenfatning materielle goder 

Der er undersøgt for påvirkningen af de materielle goder ved rådighedsindskrænkninger og ved forbrug af ressourcer. 

Etablering af en 400 kV forbindelse indebærer inddragelse af arealer til midlertidige arbejdspladser i anlægsfasen og 

permanent til selve anlægget, foruden en række restriktioner på arealanvendelsen i umiddelbar nærhed af projektet. 

Derudover kan placeringen af 400 kV forbindelsen forhindre den fremtidige udnyttelse af arealer til en række øvrige 

formål, såsom byudvikling, skovrejsning og råstofindvinding. 

I driftsfasen omfattes anlægget af et servitutbælte på op til 33-77 meters bredde. Restriktionerne betyder bl.a. at der 

ikke må plantes træer, bebygges eller graves dybere end 60 cm (sidstnævnte gælder kun de kabellagte strækninger), 

men til gengæld må der fortsat dyrkes afgrøder. Ved krydsning af skovarealer vil skoven inden for servitutarealet blive 

fældet og må ikke genplantes. 

Der vil til projektet skulle bruges store mængder af bl.a. beton, stål og fyldmaterialer (grus og sand), samt øvrige metal-

ler såsom zink og aluminium. Mængderne er dog ikke store sammenlignet med det årlige danske forbrug af de pågæl-

dende ressourcer, ingen af de anvendte ressourcer er knappe ressourcer, og flere kan endda genanvendes i større eller 

mindre grad. 

Det vurderes samlet, at påvirkningen af de materielle goder ikke er væsentlig. 

Tabel 16-6: Påvirkning af materielle goder 

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Jordarealer 2 Rådighedsindskrænkning vurderes at påvirke i moderat grad 

særligt på landbrugsjorder i anlægsfasen og på skovarealer i 

anlægs- og driftsfasen.  

Forbrug af ressourcer 

4 

Som det fremgår af de foregående afsnit, så er ingen af de an-

vendte ressourcer til etableringen af 400 kV forbindelsen og ka-

bellægningen af de krydsende 60 kV forbindelser vurderet som 

knappe ressourcer ligesom ingen af de anvendte materialer ud-

gør en væsentlig fraktion af det årlige danske ressourceforbrug. 

Endvidere kan de fleste af ressourcerne i vid udstrækning gen-

anvendes, hvorfor det samlet set vurderes at dette projekts på-

virkning på de pågældende ressourcer vurderes som værende 

ubetydelig, og derfor ikke væsentlig. 

 

   

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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17 Risiko 

Temaet om risiko omfatter redegørelse for anlæggets sårbarhed overfor ulykker eller naturkatastrofer. Der redegøres 

herunder for havari og påkørsler af master, fundamenter og ledere, is, vind og væltede træer, samt lynnedslag og natur-

katastrofer. 

17.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 5, pkt. 1, samt bilag 7, pkt. 5d i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten på en pas-

sende måde påvise, beskrive og vurdere projektets sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer.  

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund.  

Miljøstyrelsen har forholdt sig til ulykker under miljøemnet ”menneskers sundhed” og udtaler: 

Luftledningen kan medføre en ændret fremkommelighed for flytrafik og medføre risiko for uheld. 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse og vurdering af den nuværende flytrafik i området. 

Ud fra tilgængelig viden skal der gives en kvalificeret vurdering af, om der er en forøget risiko for uheld, her-

under hvilke tiltag der kan anvendes for at afværge risiko for uheld. 

17.1.1 Fravalgte emner 

17.1.1.1 Flytrafik 

Vedrørende ulykker udtaler Miljøstyrelsen følgende: 

Luftledningen kan medføre en ændret fremkommelighed for flytrafik og medføre risiko for uheld. 

Den præcise linjeføring er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, hvorfor det er klart, hvorvidt flytrafikken kan 

blive påvirket og i hvilket omfang. Det kan på det foreliggende grundlag derfor ikke afvises, at flytrafikken kan 

blive væsentlig påvirket. 

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse og vurdering af den nuværende flytrafik i området. 

Ud fra tilgængelig viden skal der gives en kvalificeret vurdering af, om der er en forøget risiko for uheld, her-

under hvilke tiltag der kan anvendes for at afværge risiko for uheld. 

Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse forholder sig således alene til anlæggets sårbarhed overfor ulykker eller naturka-

tastrofer i forbindelse med flytrafik i nærheden af luftledningen, og er primært begrundet med den manglende fastlæg-

gelse af den præcise linjeføring på det tidspunkt, hvor Miljøstyrelsen udtalte sig.  

Energinet har undersøgt vurderet nærheden til lufthavne og risikoen for uheld i forhold til flytrafikken. 

Indflyvningszoner til Flyvepladser indenfor projektområdet er vist på kortbilag 1. Eneste overlap imellem den planlagte 

linjeføring og flyvepladsers indflyvningszoner (på sædvanligvis 4-5 km fra landingsbanen og op til 45 m over terræn) er 

Esbjerg flyveplads. Energinet har været i dialog med Esbjerg Lufthavn, som har fået tilsendt projektområdet og meldt 

tilbage, og selv med anvendelse af de højeste master og placering af dem tættest muligt på indflyvningszonen, inden for 

projektområdet, vil der ikke være en konflikt med lufthavnens interesser, og i den endeligt fastlagte linjeføring for pro-

jektet vil masterne placeres i endnu større afstand. 
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Emnet er dermed ikke behandlet yderligere. 

17.1.2 Valg af fokusområder 

Af Miljøvurderingslovens § 20 stk. 5 fremgår det, at der i Miljøkonsekvensrapporten skal redegøres for de forventede 

virkninger af projektets sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer. Endvidere fremgår det at bilag 7 til 

Miljøvurderingsloven, at Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en redegørelse for anlæggets formodede fare for 

menneskers sundhed, kulturarven og miljøet (fx på grund af ulykker og katastrofer).  

I henhold til lovkravet fremstillet af Miljøvurderingslovens § 20, stk. 5, er det valgt at gøre fire potentielle ulykkesscena-

rier til fokusområder. Højspændingsanlægget beskrives derfor i forhold til de omstændigheder som potentielt kunne 

forventes at medføre at højspændingsanlægget ville lide havari, og at mennesker eller miljø derfor kan blive påvirket. 

Med udgangspunkt i de ovenfornævnte lovkrav, beskrives anlæggets robusthed og modstandsdygtighed overfor uheld 

og katastrofer i det efterfølgende for følgende potentielle uheldsscenarier, der er valgt som fokusområder: 

 Påkørsler og sammenstød  

 Is, vind og væltede træer 

 Lynnedslag  

 Naturkatastrofer 

I det følgende vurderes det, om den nye 400 kV forbindelse udgør en væsentlig risiko for hvert af de fire fokusområder. 

17.2 Metode 

Vurderingerne af anlæggets risiko for at ulykker og katastrofer kan påvirke menneskers sundhed eller miljøet er baseret 

på eksisterende viden, erfaringer fra lignende anlægsprojekter af højspændingsforbindelse som f.eks. anlægsprojektet 

Kassø-Frøslev og informationer om vejrforhold indhentet fra Danmarks Meteorologiske Institut. 

17.3 Miljøstatus 

Danmark ligger i vestenvindsbæltet, og det betyder, at Danmark rammes af mange lavtrykspassager fra vest.  Ligesom 

den globale opvarmning ændrer så meget andet i klimaet, er det også sandsynligt, at de baner, som følges af lavtryk-

kene, der trækker ind over Danmark, vil forandre sig. Kigger man frem i tiden, i klimaforskningens resultater, så er der 

god grund til at tro, at lavtrykkenes baner i fremtiden vil ændre sig. Derved vil antallet, styrken og hyppigheden af eks-

tremt kraftige regnskyl og de stærkeste storme blive voldsommere end i dag. Det er derfor yderst relevant at forholde 

sig til den nye 400 kV forbindelses risiko for om der vil ske uheld og katastrofer bl.a. baseret på ekstreme vejrforhold. 

17.4 Fokusområde 1: Påkørsler og sammenstød 

17.4.1 Påkørsel af master og fundamenter 

I driftsfasen vil der være risiko for påkørsel af mastefundamenter og masteben.  Generelt vurderes risikoen for dette at 

være lille, da masterne er meget synlige og står udenfor vejbyggelinjen og efter nærmere konkrete anvisninger fra 

vejmyndigheden. med en sikkerhedsafstand til fx offentlige veje. 

Landbrugsmaskiner kører tæt på masterne de steder, hvor de står på dyrket mark. Masterne bliver i dialog med de en-

kelte lodsejere forsøgt placeret, så de generer markdriften mindst muligt og dette vurderes at mindske risikoen for 
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påkørsel.  Endelig er anlægget konstrueret robust, således at fundamenter og masteben kan modstå påkørsler af fx 

større landbrugsmaskiner uden at det vil have nogen virkning på driften af anlægget.   

Der er eksempler på at landbrugsmaskiner har påkørt master, så der er blevet skadet og så dele har måtte udskiftes. 

Energinet har imidlertid ingen eksempler på personskader i forbindelse med påkørsler eller at master i transmissions-

nettet er væltet som følge af påkørsler. 

Det vurderes derfor ikke at påkørsler af master og fundamenter udgør nogen væsentlig risiko for menneskers sundhed 

eller miljøet. 

17.4.2 Sammenstød med ledningerne 

Generelt kan der i forbindelse med arealanvendelsen under luftledninger være risiko for, at tipvogne og andre høje an-

lægs- og landbrugsmaskiner kan komme i nærkontakt med ledningerne. Der er derfor indarbejdet generelle restriktio-

ner for arbejdshøjden (4,5 meter for landbrugsdriftsmæssigt maskinel og 3 meter for alle øvrige maskiner) i servitutbæl-

tet på ca. 68 meter, som kommer til at gælde på arealer under ledningerne.  

I forbindelse med det konkrete projekt, er der yderligere taget de forholdsregler, at anlæggets acceptable frihøjde til 

jordoverfladen på landbrugsarealer er sat til ca.  9,5 meter, hvilket er ca.  1 meter over afstanden til jordoverfladen for 

ældre mastetyper. Dette er gjort for at minimere risikoen for at landbrugsmaskiner kommer i nærkontakt med lednin-

gerne.  

Ved krydsning af veje designes luftledningsanlægget efter den konkrete vejstørrelse og behov for sikring af gennemkør-

selshøjder i forhold til f.eks. faste ruter for særtransporter. Ved krydsninger af offentlige veje vil sikkerhedsafstanden 

være 4,5 meter og nærmeste leder vil hænge i 8,8 meters højde over vejen. 

I kraft af, at landbrugsmaskiner er blevet større gennem tiden, bliver linjen bygget med en frihøjde på 6 m for land-

brugsmaskine.  

Passende sikkerhedsafstande til køretøjer sikres generelt ved at reducere afstanden mellem masterne ved krydsning af 

veje og ved at anvende vandrette ophæng af ledere/isolatorer. De 9,5 meter til jordoverfladen på landbrugsjord er af-

standen midt i det ca. 330 m lange spænd mellem masterne. Ved kortere afstande mellem master vil afstanden til ve-

jens overflade blive større. Det samme er tilfældet ved vandrette ophæng af ledere/isolatorer, da lederne ellers vil 

hænge i en bue ned over vejen.  

Det vurderes på baggrund af de indarbejdede sikkerhedsafstande, at sammenstød med ledningerne ikke udgør nogen 

væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet. 

17.4.3 Sammenstød med jordkabler 

De delstrækninger som etableres som kabelanlæg er sårbare overfor dybdegående anlægs- og landbrugsmarkarbejder. 

Der bliver deklareret en servitut på 33 meters bredde omkring centerlinjen af kabelanlægget, som medfører restriktio-

ner for dybdegående jordbearbejdning. Herudover lægges kablet med overside omkring 1,3 m under terræn og der ud-

lægges plastik dækplader over kablet og farvet advarselsbånd over kabelanlægget. 

Det vurderes på baggrund af de gældende restriktioner og dybden til kablerne, samt de udlagte beskyttelsesplader og 

advarselsbånd, at sammenstød med jordkabler i forbindelse med gravearbejde ikke udgør nogen væsentlig risiko for 

menneskers sundhed eller miljøet. 
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17.5 Fokusområde 2: Is, vind og væltede træer 

Dette emne er kun beskrevet for luftledningen, idet is, vind og væltede træer ikke udgør en risiko for et kabelanlæg.  

17.5.1 Isbelægninger på ledningerne 

I særlige situationer kan der forekomme is på ledningerne. I et worst-case scenarie, hvor optimale forhold for isbelæg-

ning på ledningerne kombineres med kraftig vind, kan isbelægninger tage form som flyvninger, som kan få ledningerne 

til svinge kraftigt fra side til side. Desuden vil sådanne isbelægninger tilføje en væsentlig ekstra trækvægt på master og 

ledninger, hvilket i værste fald kan medføre til en reduktion af frihøjde under anlægget og dermed en øget risiko for 

sammenstød med ledningen og i værste fald påvirke menneskers sundhed. 

Luftledningsanlæg dimensioneres til at kunne modstå sådanne typer af ekstreme vejrforhold, hvorfor 400 kV anlægget 

er tilpasset til situationer med isbelægninger på ledningerne. Isbelægninger på ledningerne vil derfor udgøre en ubety-

delig risiko for driften af anlægget, reduktion af frihøjde eller deraf afledte farlige situationer i forbindelse med anven-

delsen af de omkringliggende arealer. 

I forhold til kabelanlægget, så udgør is, vind og væltede træer ikke nogen risiko. Arealerne omkring det nedgravede kab-

ler har en deklareret servitut, som skal friholdes for bl.a. træer med dybdegående rødder. 

17.5.2 Vind  

I takt med at klimaforandringerne skaber mere ekstremt vejr, kunne man forestille sig, at kraftige storme kunne påvirke 

luftledningsanlæggene ved at sætte ledningerne i svingninger.  

Luftledningsanlægget (master og ledninger) er designet til at kunne modstå selv de kraftigste vinde, som vi kan opleve 

på vores breddegrader også i fremtidige klimascenarier og situationer hvor ledningerne sættes i svingninger pga. kraftig 

vind er usandsynlige. Selve masterne er konstrueret så solidt, at det er utænkeligt, at selv de mest kraftige storme vil 

kunne vælte dem. 

Stormfald med træer og konstruktioner der vælter ind i ledninger eller master forhindres gennem de restriktioner på 

arealanvendelse som findes i servitutbæltet på 68 meter, som deklareres omkring luftledningsanlægget og som tilses i 

forbindelse med Energinets tilsyn af anlægget i drift.  

Kraftig vind og storme vil derfor udgøre en ubetydelig risiko for driften af anlægget. En væsentlig påvirkning af menne-

skers sundhed og miljøet vurderes derfor at kunne udelukkes.  

17.6 Fokusområde 3: Lynnedslag  

Lynnedslag sker relativt hyppigt i Danmark, og Sydvestjylland er det område i Danmark, med den største årlige lynned-

slagstæthed. Den årlige lynnedslagstæthed opgøres som det årlige gennemsnit af lokaliserede lynnedslag pr.1000 km2, 

og der er tidligere (1991-2000) registreret op til 2000 nedslag pr. 1000 km2 pr. år (DMI, 2020) 

Da luftledningsanlægget og kabelovergange vil være betydeligt eksponeret, er det ikke usandsynligt, at anlægget vil 

kunne blive udsat for lynnedslag. Kabelanlægget vurderes ikke at være direkte eksponeret for lynnedslag, da det befin-

der sig ca. 1,4 meter under jordoverfladen. 

Luftledningsanlægget og kabelanlægget er for bl.a. at modvirke effekten af lynnedslag udstyret med en nul-fase (”jord-

tråd”) som ved lynnedslag vil sikre, at anlægget ikke tager betydelig skade. Der kan være situationer, hvor lynnedslag i 

kortere perioder kan påvirke dele at el-systemet. Dette opvejes af et velgennemtænkt el-system, hvor aftagere kan 
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modtage strømmen fra andre del-systemer. En væsentlig påvirkning af menneskers sundhed og miljøet vurderes derfor 

at kunne udelukkes.   

17.7 Fokusområde 4: Naturkatastrofer 

I takt med at klimaforandringerne skaber mere ekstremt vejr, er der også en større risiko for at der opstår naturkata-

strofer. Naturkatastrofer som f.eks. vandstandsstigninger eller voldsomt vejr vil ikke have nogen nævneværdig effekt på 

anlægget, da dette er designet til at kunne klare de mest ekstreme danske forhold, med en faktor 2,5 yderligere i mod-

standsdygtighed. Det vurderes derfor ikke at anlægget er væsentligt sårbart overfor naturkatastrofer. 

17.8 Sammenfatning, ulykker og katastrofer 

Anlægget er designet således at risikoen for sammenstød og påkørsler minimeres mest muligt. Dette er gjort ud fra kon-

struktionsmæssige forhold, placeringsmæssige forhold og implementering af sikkerhedsafstande til selve anlægget. 

Endvidere er anlægget konstrueret og dimensioneret på en sådan måde, at eksterne påvirkninger fra vind, vejr og na-

turkatastrofer ikke vil kunne påvirke anlægget væsentligt. På den baggrund vurderes dem samlede risiko for påvirkning 

af anlægget og risiko for omgivelserne som værende ubetydelig. 

 

Tabel 19-1: Påvirkning ved ulykker og katastrofer 

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Påkørsel og sammenstød 4 

Risikoen for påkørsel af master med landbrugsmaskiner på 

dyrkede arealer er reduceret ved masternes design og at pla-

cering foretages i dialog med de enkelte lodsejere, så de gene-

rer markdriften mindst muligt og dette vurderes at mindske ri-

sikoen for påkørsel.   

I forbindelse med det konkrete projekt, er der yderligere taget 

de forholdsregler, at ledningsanlæggets acceptable frihøjde til 

jordoverfladen på landbrugsarealer er sat til ca.  9,5 meter, 

hvilket er ca.  1 meter højere end afstanden til jordoverfladen 

for ældre mastetyper. Dette er gjort for at minimere risikoen 

for at maskiner kommer i nærkontakt med ledningerne.  

Samlet set vurderes risikoen for sammenstød og påkørsler 

som værende ubetydelig. 

Is, vind og væltede træer 4 

Luftledningsanlæg dimensioneres til at kunne modstå sådanne 

typer af ekstreme vejrforhold, hvorfor 400 kV anlægget er til-

passet til situationer med isbelægninger på ledningerne. Isbe-

lægninger på ledningerne vil derfor udgøre en ubetydelig ri-

siko for driften af anlægget. 

Lynnedslag 4 

Luftledningsanlægget og kabelanlægget er udstyret med en 

nul-fase (”jordtråd”) som ved lynnedslag vil sikre, at anlægget 

ikke tager betydelig skade, og det vurderes lynnedslag at ud-

gøre en ubetydelig påvirkning af anlægget. 
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Tabel 19-1: Påvirkning ved ulykker og katastrofer 

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Naturkatastrofer 

 
4 

Voldsomt vejr i form af vind eller ekstrem nedbør vil ikke have 

nogen nævneværdig effekt på anlægget, da dette er designet 

til at kunne klare de mest ekstreme danske forhold, med en 

faktor 2,5 yderligere i modstandsdygtighed. Det vurderes der-

for naturkatastrofer vil udgøre en ubetydelig påvirkning på an-

lægget. 

   

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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18 Menneskers sundhed 

18.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 4, pkt. 1, samt bilag 7, pkt. 4 i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten på en passende 

måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på menneskers sundhed.  

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund. 

Udgangspunktet for en miljøvurdering af menneskers sundhed er ifølge Miljøstyrelsen følgende: 

Miljømæssige faktorer som kan indvirke på menneskers sundhed. Det kan eksempelvis være støj, vibrationer, 

magnetfelter, røg, støv, lugt eller andre emissioner, som kan påvirke sundheden, herunder sikkerheden / tryg-

heden (tryghedsfornemmelsen). 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til, hvorvidt og i hvilket om-

fang menneskers sundhed skal miljøvurderes, hvilket fremgår af nedenstående. 

18.1.1 Fravalgte emner 

Jævnfør Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse skal følgende emner ikke medtages og vurderes i miljøkonsekvensrap-

porten: 

18.1.1.1 Komfortvibrationer 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Vibrationer kan skabe gener for befolkningen og i forhold til eventuelle påvirkninger af (…)6 beboelse og an-

dre bygninger. 

Anlægsfasen: 

Der må forventes vibrationer i forbindelse med anlægsarbejderne, hvor der benyttes maskiner. 

Energinet oplyser, at der bl.a. må forventes vibrationer, hvor der skal rammes eller spunses pæle, fundamen-

ter eller plader. Vibrationer kan forekomme i forbindelse med etablering af master, stationer og ved underbo-

ringer. 

Driftsfasen: 

Der kan opstå vibrationer fra luftledning, jordkabel, højspændingsstationer og tilhørende materiel. Vibratio-

nerne udbredes gennem jorden og kan påvirke beboelsesejendomme og hermed menneskers sundhed. 

Der skal, ud fra tilgængelig viden, foretages en overordnet vurdering af sandsynligheden for komfortvibratio-

ner (…) ved beboelsesejendomme i nærheden af det sted, hvor der rammes eller spunses. 

Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 

Komfortvibrationer generer opholdskomforten for mennesker, der opholder sig i udsatte bygninger. Normal praksis er 

kun at måle komfortvibrationer ved klager. Måling af komfortvibrationer sker overvåget og uden beboere hjemme. 

 

6 Tekst vedrørende bygningsskadelige vibrationer er udeladt, og i stedet medtaget i afsnit 16.1.1.1 
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Menneskets følegrænse over for helkropsvibrationer er ca. 71-72 dB (KB). Ifølge Miljøstyrelsen vil en værdi på 75 dB 

(KB) i boliger o.lign., være grundlag for begrænsende foranstaltninger. 

Anlægsaktiviteter som nedbrydning med hydraulisk hammer og brug af vibrationstromle vil erfaringsmæssigt medføre 

et komfortniveau på hhv. 42 og 64 dB (KB) ved bebyggelse, 15 m fra aktiviteten, jf. Bilag 2G – vibrationer. 

For anlægsmetoden ramning af spuns og boring af sekantpæle, kan der for komfortvibrationer estimeres en kritisk af-

stand (dvs. hvor grænseværdien vil overskrides (>75dB (KB))) på 27 m. 

Anlægsarbejde som kan udløse komfortvibrationer, vurderes ikke at være til væsentlig gene for de omkringboende og 

derfor ikke en væsentlig påvirkning, fordi anlægsarbejderne som eksempelvis ramning af pæle, etableres i en afstand af 

mere end 27 meter fra beboelsesejendomme. Der ligger én enkelt bolig i en afstand af 12 meter fra en masteplacering  

(Mast nr 16). Fundamentet til denne mast forventes støbt. Dermed skal der ikke rammes pæle og der er ingen risiko for 

komfortvibrationer. Hvis det skulle ske, vurderes det at påvirkning af én enkelt bolig ikke væsentlig, fordi omfanget af 

mennesker der kan påvirkes og perioden påvirkningen pågår er begrænset (nogle timer <1-2dage).  

Energinets tilsynsførende sikrer at lodsejere indenfor 400 meter fra alle masterne informeres forud for igangsætning af 

anlægsarbejderne, både om tidspunkt og varighed af arbejdet. 

I relation til nedtagning af eksisterende luftledningsanlæg, skal mastefundamenterne fjernes (ned til 1 meter under ter-

ræn). Dette sker typisk med hydraulisk hammer, hvor den kritiske afstand er under 15 meter, set i relation til komfortvi-

brationer. Det er vurderet at der ikke ligger boliger inden for denne afstand af de eksisterende master. Nærmeste bolig 

ligger mere end 80 meter fra de master som nedtages. 

Komfortvibrationer er dermed ikke vurderet yderligere. 

18.1.1.2 Påvirkning af luftkvaliteten 

Udgangspunktet for en miljøvurdering af en påvirkning af luftkvaliteten er ifølge Miljøstyrelsen følgende: 

”Luft omhandler luftens kvalitet i området samt en vurdering af hvilke miljømæssige konsekvenser projektet 

vil kunne medføre. Et eksempel kunne være øget trafikmængde og deraf øget luftforurening. Det vil ikke være 

tilstrækkeligt at konstatere, at projektet vil overholde vejledende grænseværdier. 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Anlægsfasen: 

Personer, som bor eller færdes i nærheden af arbejdsarealer og adgangsveje i anlægsfasen, vil potentielt 

kunne påvirkes af luftforurenede stoffer i form af diffust støv og forurenende partikler fra entreprenørmaski-

ner, som benyttes i anlægsfasen. 

Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive og vurderer påvirkninger af luftkvaliteten fra luftledningsanlægget. 

Der skal ses på omfang, varighed og placering i forhold til nærtliggende boliger. Ud fra tilgængelig viden skal 

der gives en kvalificeret vurdering af, i hvilket omfang luften forventes påvirket og i relation til menneskers 

sundhed. I vurderingen skal indgå kumulative effekter fra eksisterende aktiviteter. Mulige afværgeforanstalt-

ninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 

Hvis der klart på baggrund af en umiddelbar vurdering, f.eks. med henvisning til sammenlignelige projekter i 

sammenlignelige omgivelser, kan afvises, at luftkvaliteten og hermed menneskers sundhed kan blive væsent-

lig påvirket, forventes dette at være et fyldestgørende grundlag for en vurdering i miljøkonsekvensrapporten. 

Driftsfasen: 
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Selve luftledningen afgiver ozon (O3) til luften. Høje koncentrationer af ozon i luften kan påvirke menneskers 

sundhed.  

Når luftledningen er i drift, vil der dannes små mængder ozon, som næppe vil kunne skelnes fra den ozon, som 

normalt findes i luften. Ozons påvirkning af luftkvaliteten vurderes derfor at være ubetydelig og skal derfor 

ikke medtages i rapporten. 

Kørsel i forbindelse med tilsyn kan potentielt påvirke luften med luftforurenende stoffer i form af diffust støv 

fra vejene og forurenende partikler fra køretøjerne, hvilket kan påvirke menneskers sundhed.  

Kørsel i forbindelse med tilsyn har et omfang og en hyppighed, som er beskedent. Emissionen herfra vurderes 

derfor ikke at påvirke luften og hermed menneskers sundhed nævneværdigt og behøver derfor ikke medtages 

i rapporten. 

Miljøstyrelsen har således i sin afgrænsningsudtalelse vurderet, at ozons og kørsels påvirkning af luftkvaliteten i driftsfa-

sen ikke skal vurderes nærmere i miljøkonsekvensrapporten. 

I forhold til anlægsfasen, er projektet et strækningsanlæg, der anlægges i det åbne land og i god afstand til byområder 

og landsbyer. Dette gælder både luftledningsstrækninger og de kabellagte strækninger. Samtidigt består anlægsarbej-

derne af en række relativt kortvarige aktiviteter, der typisk udføres på få dage ved hver mast eller som bevæger sig gen-

nem landskabet (en km på ca. 10 arbejdsdage for kabellægning). Emissioner fra projektet i forhold til luftkvalitet består 

typisk af udstødningsgasser fra entreprenørmaskiner og fra transport af materialer og af støv fra arbejdspladser og ar-

bejdsveje i forbindelse med tørre og blæsende forhold.  

Denne type arbejde er beskrevet og vurderet i mange VVM-undersøgelser (f.eks. Kassø-Frøslev 400 kV luftledningsfor-

bindelse, Baltic Pipe, Cobra Cable), som alle entydigt vurderer, at, da arbejdet finder sted i det åbne land, hvor spred-

ningsforholdene er gode, og da arbejdet består af adskilte aktiviteter og er kortvarigt, og da det løbende flytter sig langs 

linjeføringen, er påvirkningen af luftkvaliteten og dermed af menneskers sundhed ubetydelig og ikke væsentlig. Rappor-

terne konkluderer desuden, at påvirkningen fra støv på nærliggende boliger ligeledes er ubetydelig til mindre, da det 

indgår som en forudsætning (jf. projektbeskrivelsen) at arbejdsarealer, arbejdsveje og oplagspladser vandes i tørre peri-

oder, såfremt der konstateres støvgener. 

Det vurderes på denne baggrund, at projektet vil have en ubetydelig påvirkning af luftkvaliteten og dermed af menne-

skers sundhed, og emnet vurderes derfor ikke yderligere.  

18.1.1.3 Lugt 

Miljøstyrelsen har i sin afgrænsningsudtalelse vurderet, at lugt ikke skal vurderes i miljøkonsekvensrapporten med føl-

gende begrundelse: 

”Projektet medfører ingen lugtgener.” 

18.1.1.4 Lys 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Lys i denne forbindelse karakteriseres som generende, reflekterende uønsket lys. 

Anlægsfasen: 

I anlægsfasen kan der forekomme lyspåvirkning, såfremt der benyttes arbejdslys til eksempelvis at oplyse ar-

bejdsarealerne og byggepladserne. 
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Med hensyn til anlægsfasen er der for nuværende ikke konkrete oplysninger om, hvor der skal arbejdes og på 

hvilket timer af døgnet. På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke udelukkes, at brug af lys i anlægsfa-

sen kan have en væsentlig påvirkning. 

Lyspåvirkninger skal beskrives og vurderes og vil afhænge af aktivitetens varighed og placering i forhold til 

nærtliggende boliger. I vurderingen skal indgå den kumulative effekt fra lys fra eksisterende aktiviteter. Mu-

lige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 

Hvis der klart på baggrund af henvisning til sammenlignelige projekter i sammenlignelige omgivelser eller et 

begrænset tidsmæssigt omfang kan afvises, at gener fra lys kan have en væsentlig påvirkning, forventes dette 

at være et fyldestgørende grundlag for en vurdering i miljøkonsekvensrapporten. 

Driftsfasen 

Luftledningen og masterne er ikke forsynet med lys. 

Anlægsarbejdet vil som udgangspunkt blive udført inden for normal arbejdstid, på hverdage mellem kl. 07 – 18, samt 

lørdage kl. 07- 14. Lyskilder vil være indrettet således, at det ikke vil være til væsentlig gene for naboer. Lysgener fore-

bygges ved at lamper og projektører orienteres eller skærmes, så de ikke blænder ved nærmeste boliger, jævnfør den 

tekniske projektbeskrivelse, Bilag 1. 

For driftsfasen kan det tilføjes, at der heller ikke er lys på de 2 kabelovergangsstationer og 7 kabelovergange som skal 

etableres på strækningen. 

Miljøpåvirkning af lys er derfor ikke vurderet yderligere. 

18.1.1.5 Trafik 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Driftsfasen: 

Der forekommer trafik i forbindelse med tilsyn med master, luftledning, transformerstationer m.m. 

Øget trafik vil kunne påvirke trafiksikkerheden på vejene og hermed menneskers sundhed. 

Energinet har oplyst, at tilsyn ved transformerstationerne vil være 2-3 gang pr. måned med personbil. 

Tilsyn med luftledning og kabel vil ske én gang årligt med helikopter, dog foretages der et mere gennemgå-

ende tilsyn hvert 3.-5. år med personbil. 

Trafik til og fra anlægget i driftsfasen vurderes at have et omfang og en hyppighed, som er beskedent og der-

for ikke vil påvirke menneskers sundhed nævneværdigt. Trafik i driftsfasen behøver derfor ikke medtages i 

miljøkonsekvensrapporten. 

Anlægsfasen: 

Der kan forventes en øget trafik samt tung trafik på veje i og omkring de berørte anlægsområder.  

Øget og/eller tung trafik vil kunne påvirke trafiksikkerheden på vejene og hermed menneskers sundhed.  

(Se endvidere miljøfaktor ”Støj” under afsnittet om ”menneskers sundhed”). 

Med hensyn til anlægsfasen er der for nuværende ikke konkrete oplysninger om arbejdskørsel, herunder antal 

kørsler, valg af rute og størrelse på transporter. På det foreliggende grundlag, kan det derfor ikke udelukkes, 

at den øgede og/eller tunge trafik i anlægsfasen kan have en væsentlig påvirkning. 
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Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en vurdering af trafikkens påvirkning af de lokale forhold. 

Der skal gennemføres en generel analyse af trafikken i de berørte områder. Analysen skal give overblik over 

trafikmønstre, herunder ruter, omfang og hyppighed. 

Mulige afværgeforanstaltninger skal beskrives, hvad angår beskaffenhed og effekt. 

Hvis der klart på baggrund af henvisning til sammenlignelige projekter i sammenlignelige omgivelser kan afvi-

ses, at der kan være en væsentlig trafikal påvirkning, forventes dette at være et fyldestgørende grundlag for 

en vurdering i miljøkonsekvensrapporten. 

Miljøstyrelsen har i sin afgrænsningsudtalelse dermed vurderet, at trafik i driftsfasen ikke skal medtages i miljøkonse-

kvensrapporten. 

For anlægsfasen forventes der i alt i størrelsesordenen 5000 transporter tur/retur til hele projektet. Det giver ca. 67 

transporter pr/km (i alt 75 km) fordelt på arbejdspladser til opstilling af master og ophængning af luftledning (2-4 mdr.), 

nedgravning af kabler (4-5 mdr.) og etablering af overgangsstationer (ca. 1 år). Fordelingen af transporter til de enkelte 

anlægsaktiviteter fremgår af Tabel 18-1: 

 

Tabel 18-1: Antal transporter i anlægsfasen 

 Opstilling af 

master 

Træk- og tromleplad-

ser til ophængning af 

luftledning 

Nedgravning af 

kabler* 

Overgangsstationer 

Antal / mængde 187 stk. Ca. 11 stk. 

(5-6 km’s afstand, 

fordelt på 61 km) 

5 strækninger 

på mellem 1,6 

– 5,8 km 

9 

Transporter pr. lokalitet 20 stk. 20-30 stk. 64-228 stk. 40 stk. 

Varighed i alt 2-4 mdr. / 

42-84 ar-

bejdsdage 

2-4 mdr. / 42-84 ar-

bejdsdage 

4-5 mdr. / 84-

105 arbejds-

dage 

Ca. 1 år / 252 ar-

bejdsdage 

Varighed pr. lokalitet 2 dage 5-10 dage 1½-8 mdr. Ca. 1 år** 

Antal transporter pr. dag/Lokalitet 10 stk. 5-6 stk. 1-2 stk. -** 

Antal transporter i alt 3740 stk. 330 stk. 560 stk. 360 stk. 

* Omfang af transport er opgjort pr. løbende km, idet arbejdet foregår som et anlægstog, der bevæger sig gennem landskabet, efterhånden som 

man får nedgravet kablerne. De lokale adgangsveje til anlægstoget ændrer sig således også løbende. 

** De tunge transporter vil primært ske ved etablering og afvikling af arbejdspladsen i starten og slutningen af perioden.  

 

For selve strækningsanlægget består anlægsarbejderne af en række relativt kortvarige aktiviteter, der typisk udføres på 

få dage ved hver mast eller som bevæger sig gennem landskabet. Fælles for alle projektets arbejdspladser er, at sær-

transporter med tungt eller stort materiel som f.eks. levering af kompenseringsspoler, mastedele, kraner og skurvogne 

kommer til at foregå i korte afgrænsede perioder på op til 1 uge ad gangen. Øvrige transporter af materiale og udstyr 

kommer til at foregå med almindelige lastbiler i den rækkefølge, som materialerne skal anvendes på byggepladsen. Ved 

mastearbejdspladserne vil de mest transportintensive perioder være ved etablering og fjernelse af selve 
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arbejdspladsen. På de længerevarende arbejdspladser – dvs. kabelovergangsstationer og ved underboringer af en varig-

hed på ½ - 1 år vil de fleste transporter komme til at foregå i starten af anlægsperioden - i forbindelse med opstilling af 

arbejdspladsen og levering af byggematerialer, samt for underboringerne i den periode hvor selve underboringen udfø-

res, hvilket udgør ca. 3-4 uger. Resten af tiden vil der primært være tale om persontransporter via personbil indtil kabel-

overgangsstationen eller underboringen er klargjort til opstilling af master og specialudstyr.  

For nogle transporter kan det være nødvendigt at trafikregulere på veje i kortere perioder - f.eks. 1-2 dage ved kryds-

ning af veje. Trafikale gener og risiko for trafikuheld forebygges i samråd med politiet, kommunerne og Vejdirektoratet. 

Vejadgange til de offentlige veje og transportruter aftales på forhånd med de pågældende myndigheder. Forebyggelse 

af trafikuheld vil kunne ske i form af skiltning, hensigtsmæssig placering af køreplader, renholdelse af veje, hastigheds-

begrænsninger, placering af adgangsveje, samt placering af eventuelle afspærringer og omkørselsruter. Omfanget af 

forbyggende foranstaltninger vil variere alt efter, hvad politiet og de berørte myndigheder og vejejere finder nødven-

digt i de konkrete tilfælde. 

Det samlede antal på ca. 5000 transporter vurderes i forhold til det overordnede vejnet (statsveje og kommuneveje) at 

være en ubetydelig merbelastning, idet den er fordelt over 75 km i de ovenfor nævnte begrænsede perioder. 

I takt med at transporterne kommer tættere på destinationen (arbejdspladserne), vil vejnettet blive mindre og mere 

følsomt. Til gengæld falder antallet af transporter/vej også. For de enkelte anlægsaktiviteter vil der kunne være et vist 

overlap i brugen af de lokale adgangsveje, men selv med en worst-case betragtning, hvor samme adgangsvej benyttes 

samtidigt til fx ophængning af luftledning på foregående delstrækning, og opstilling af master på den næste delstræk-

ning, vil der maksimalt være tale om ca. 15 transporter pr. dag i en periode på ca. 1 uge, hvilket ikke vurderes at kunne 

udgøre en væsentlig miljøpåvirkning for menneskers sundhed, selv hvis det foregår på de mest følsomme vejklasser. 

Trafik og transport miljøvurderes derfor ikke i miljøkonsekvensrapporten.  

18.1.1.6 Magnetfelter i anlægsfasen 

Miljøstyrelsen har i sin afgrænsningsudtalelse vurderet, at magnetfelter i anlægsfasen ikke skal vurderes i miljøkonse-

kvensrapporten med følgende begrundelse: 

I forbindelse med etablering af luftledningen løber der ikke strøm gennem ledningen og der opstår derfor in-

gen magnetfelter. 

18.1.1.7 Indirekte påvirkninger 

Mange af høringssvarene fra idéfasen udtrykker bekymring for forskellige indirekte påvirkninger fra projektet på men-

neskers sundhed. Der nævnes fx stresspåvirkning, forringelse af livskvalitet, depression, dårlig trivsel mv. Indirekte på-

virkninger, som ikke kan kvantificeres fuldt ud eller ikke kan relateres til en konkret miljøfaktor, kan ikke vurderes. Der 

forskes i forskellige målbare miljøfaktorer, der enten direkte eller indirekte kan påvirke menneskers sundhed. De mest 

kendte miljøfaktorer er luftforurening og støj, der via videnskabelig forskning er påvist direkte eller indirekte at kunne 

påvirke menneskers sundhed. Påvirkning af luftkvaliteten er vurderet ovenfor i afsnit 18.1.1.2, og støj er behandlet i 

selvstændigt kapitel, se nedenfor. 

18.1.2 Emner som behandles i andre kapitler 

Energinet har valgt at behandle en række miljøemner, der i Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse er nævnt under over-

skriften ”menneskers sundhed”, i andre, selvstændige kapitler. 

Miljøstyrelsens udtalelse om og Energinets vurdering af disse miljøemner findes derfor i følgende kapitler: 
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”Støj” er beskrevet og vurderet i kapitel 7. 

”Ulykker” er beskrevet og vurderet i kapitel 17. 

18.1.3 Valg af fokusområde 

18.1.3.1 Magnetfelter i driftsfasen 

Miljøstyrelsen udtaler: 

Driftsfasen: 

Der opstår magnetfelt omkring en luftledning, alt afhængigt af strømmens størrelse i luftledningen. 

Magnetfelter kan påvirke menneskers sundhed indirekte. Her tænkes på folks bekymringer om, hvorvidt mag-

netfelter er sundhedsskadelige, hvilket kan skabe utryghed hos mennesker som bor i nærheden. 

Uanset at projektbeskrivelsen redegør for, at sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip vil blive fulgt i projekte-

ringen og udførelsen af luftledningsanlægget, vil der, med den store opmærksomhed, som borgerne har givet 

emnet, være behov for, at der i miljøkonsekvensrapporten redegøres for magnetfelter i relation til menne-

skers sundhed og beskriver den forventede påvirkning fra det konkrete anlæg. 

Begrebet ”tæt på” i forsigtighedsprincippet defineres ikke nærmere, men skal vurderes i det konkrete projekt. 

(Magnetfeltudvalgets pjece ”Om magnetfelter” 2014) 

WHOs anbefalinger: www.who.int/emf 

 

Der dannes magnetfelter omkring elektriske ledninger. Frygt for magnetfelter er en del af projektets særkende i forhold 

til de mennesker, der kommer til at bo i nærheden af projektet. Miljøfaktoren ”Magnetfelters betydning for menne-

skers sundhed” er derfor udpeget som fokusområde. Under fokusområdet magnetfelter introduceres viden om mag-

netfelters betydning for menneskers sundhed. Det beskrives også, hvordan Energinet anvender Sundhedsstyrelsen for-

sigtighedsprincip om nærhed til boliger i forhold til magnetfelter fra elektriske højspændingsanlæg.  
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18.2 Fokusområde: Magnetfelter 

18.2.1 Viden om magnetfelters påvirkning af menneskers sundhed 

Alle strømførende anlæg medfører elektriske og magnetiske felter. Fælles for dem er, at de aftager i styrke med afstan-

den til anlægget. Herunder redegøres for felterne omkring højspændingsanlægget.  

Elektriske felter opstår omkring luftledningerne og tæt på stationskomponenter. Feltet aftager hurtigt med afstanden 

og udenfor et stationshegn vil det elektriske felt være ubetydeligt. Under luftledningen kan det elektriske felt oplade 

metalliske genstande, fx elektriske hegn, metalbadekar der anvendes som drikketrug, huse med bliktag osv. Når man 

rører ved genstanden, kan man få et lille stød. Problemet opstår særligt i tørt vejr og især hvis genstandene ikke er til-

strækkeligt jordet. Problemet er ikke sundhedsskadeligt, men kan være generende for dyr og mennesker, der færdes 

under luftledningen. Omkring kabler i jorden er der intet elektrisk felt, da kablets kappe skærmer for feltet. Der vil dog 

være et magnetfelt omkring kablet, når det er i drift. 

Der er magnetfelter overalt, hvor der går en elektrisk strøm, fx.  i boliger, på arbejdspladser og i det offentlige rum. 

Magnetfelterne findes både ved elforsyningsanlæg, elinstallationer og almindelige husholdningsapparater. Størrelsen af 

magnetfeltet fra elforsyningen (50 Hertz) afhænger af anlæggets eller apparatets konstruktion og strømstyrken. Derud-

over er det fælles for magnetfelterne, at størrelsen aftager hurtigt med afstanden til kilden. Magnetfelter måles i enhe-

den mikrotesla, som forkortes μT, og angives normalt ved en meters højde over terræn. 

Man har i mange år forsket i om magnetfelterne fra elforsyningsanlæg kan være skadelige og give sygdomme. Næsten 

40 års forskning har ikke kunne påvise en sundhedsrisiko for voksne med bolig nær højspændingsanlæg. I samme peri-

ode har nogle befolkningsundersøgelser rejst spørgsmålet om lang tids eksponering fra magnetfelter kunne være årsag 

til børneleukæmi. Der er stadig meget stor usikkerhed omkring årsagssammenhængen.  De befolkningsstatistiske un-

dersøgelser, der har været foretaget, har ikke kunne understøttes af eksperimentel forskning om, hvorvidt magnetfelter 

fra elforsyningen kan forårsage dannelse af kræftceller. Med de forskningsresultater man har i dag, er der ikke meget, 

der tyder på, at det er tilfældet. Mistanken om en mulig risiko for børneleukæmi er heller ikke understøttet af kliniske 

studier om årsagssammenhænge. Det har således ikke været muligt for den nyere forskning at genfinde de tidligere 

påståede sammenhænge mellem magnetfelter og kræft (Johansen, 2017). 

WHO og den danske sundhedsstyrelse har vurderet den samlede forskning på området og fastslår, at der er begrænset 

evidens for, at der skulle være en sammenhæng mellem bopæl nær højspændingsanlæg og risiko for børneleukæmi. 

WHO konkluderer også, at der ikke er videnskabeligt belæg for at fastsætte grænseværdier for magnetfelteksponerin-

gen og WHO anbefaler heller ikke minimumsafstande mellem boliger og højspændingsanlæg (WHO, 2007).  

18.2.1.1 Forsigtighedsprincippet 

Sundhedsstyrelsen læner sig op ad WHOs konklusioner og anbefaler alene som et forsigtighedsprincip, at nye højspæn-

dingsanlæg ikke bør placeres ”tæt” på beboelse og institutioner for børn. Tæt på defineres ikke nærmere, men skal 

bero på en konkret vurdering. 

Forsigtighedsprincippet er en anbefaling til nybyggeri. Energinet følger Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip ved ny-

byggeri og tilstræber derfor at undgå placering af anlægget i nærheden af boliger.   
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Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke særlige tiltag for eksisterende boliger/børneinstitutioner nær eksisterende ledninger. 

Der er således ingen grænseværdi eller minimumsafstand, der gælder for langvarig eksponering af magnetfelter fra et 

højspændingsanlæg. 

18.2.2 Metode 

Ved planlægning af linjeføringen har Energinet anvendt Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet, som er udar-

bejdet af Elbranchens Magnetfeltudvalg og Kommunernes Landsforening i fællesskab (Elbranchens Magnetfeltudvalg og 

Kommunernes Landsforening, 2013).  

Vejledningen anvender en ”udredningsafstand”, som angiver, hvor det gennemsnitlige magnetfelt er faldet til 0,4 mi-

krotesla. Pejlemærket 0,4 mikrotesla er ikke en grænseværdi, men en hjælp til at finde udredningsafstanden, som varie-

rer fra anlæg til anlæg. Hvis der er boliger indenfor denne afstand, bør netejeren udrede magnetfeltets størrelse og 

overveje om der er mulighed for at mindske magnetfeltet, dog under hensyntagen til rimelige omkostninger af både 

teknisk, økonomisk og menneskelig art (Elbranchens Magnetfeltudvalg og Kommunernes Landsforening, 2013).  

Energinet har valgt et mastedesign for projektet Endrup-Idomlund, hvor de enkelte faser er placeret asymmetrisk på 

masterne for at mindske magnetfeltet mest muligt. Årsagen til, at det særlige faseophæng begrænser magnetfelter er, 

at magnetfelter i en vis udstrækning kan ophæve hinanden.   

Magnetfeltets størrelse falder meget hurtigt med afstanden til anlægget. Derudover afhænger magnetfeltets størrelse 

og udbredelse af, hvor stor en strøm, der løber i ledningen; afstanden mellem de enkelte faser i ledningssystemet og 

afstanden til strømkilden. 

Til beregning af magnetfeltets størrelse er anvendt magnetfeltudvalgtes Teknisk Håndbog, Elektriske og Magnetiske 

felter (Elbranchens Magnetfeltudvalg, 2011), samt et tilhørende regneark udviklet for Energinets konkrete anlæg – 

f.eks. det konkrete mastedesign eller det konkrete kabelanlæg.  

  

 

Det danske forsigtighedsprincip (Sundhedsstyrelsen, 2019) 

Sundhedsstyrelsen vurderede i 1993, at der ikke er videnskabelig begrundelse for at fast-

lægge grænseværdier for magnetfelternes størrelse eller mindsteafstande mellem høj-

spændingsanlæg og beboelse. I stedet anbefalede Sundhedsstyrelsen at anvende et for-

sigtighedsprincip (Sundhedsstyrelsen, 2019).   

 

Forsigtighedsprincippet er formuleret således: 

 Nye boliger og nye institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres 
tæt på eksisterende højspændingsanlæg. 

 Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og 
børneinstitutioner.  

 

Begrebet "tæt på" kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation 

ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.  
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Som input til beregningerne er bl.a. anvendt: 

• Den årlige gennemsnitlige strøm (ampere) i ledninger fremskrevet til det forventede niveau om 10 år 

• Den indbyrdes afstand mellem de enkelte strømførende ledere  

• Den enkelte leders afstand i meter til jordoverfladen for anlægstypen - f.eks. luftledningsanlæg eller 
kabelanlæg 

Modellen beregner magnetfeltets størrelse mikrotesla ved 1 meter over jordoverfladen i forskellige afstande fra trace-

ets centerlinje. Beregningsresultaterne vises i afstande på op til +/- 100 meter fra centerlinjen.  

Afstanden fra traceets centerlinjen til pejlemærket på 0,4 mikrotesla - ”udredningsafstanden” -er beregnet.  

Pejlemærket 0,4 mikrotesla og udredningsafstanden er som tidligere nævnt ikke en grænseværdier og begrebet ”tæt 

på” er ikke nærmere defineret i forsigtighedsprincippet.  

Energinets metode til forvaltning af forsigtighedsprincippet omfatter derfor dels et valg af anlægsdesign, der begrænser 

magnetfeltets størrelse bedst muligt, og dels et valg af linjeføring der berører færrest mulige boliger. 

Uanset beregningsresultat modtager alle boliger beliggende indenfor afstande på under 80 meter fra yderste strømfø-

rende leder et købstilbud fra Energinet. Erfaringsmæssigt er afstanden for købstilbud større end de beregnede udred-

ningsafstande for et 400 kV anlæg. Købstilbuddet gives af andre grunde end magnetfelteksponeringen (Energinet, 

SEGES, Dansk Energi, 2020).   

18.2.3 Miljøstatus 

Projektet er placeret i det åbne land indenfor områder, der i kommuneplanerne for henholdsvis Esbjerg og Tønder kom-

muner er udlagt som landzone. Projektets linjeføring er tilpasset så højspændingsforbindelsen er placeret uden for eksi-

sterende boligområder i byzone og lokalplanlagte boligområder i landzone. De nærmeste eksisterende boligområder i 

byzone ligger ved Ribe og Frifelt i afstande på cirka 375-400 meter. De nærmeste lokalplanlagte boligområder i land-

zone ligger ved landsbyerne Øster Gasse og Drengsted i afstande på 200 m og 400 m. På en ca. 300 m lang strækning 

ved Ribe ligger højspændingsforbindelsen indenfor et område, der udpeget som fremtidig byzone. Der er tale om et 

område, der i dag er placeret i landzone og er udlagt til blandet boligområde. 

Mellem Ribe Transformerstation og Bredebro transformerstation løber en eksisterende 150 kV luftledning, der i medfør 

af den politiske aftale fra december 2018, skal erstattes med et kabelanlæg i jorden (se link: https://energinet.dk/An-

laeg-og-projekter/Projektliste/Kassoe-Lykkegaard). Denne 150 kV luftledning vil blive taget ned i perioden 2021-2022 og 

vil således være væk, når den nye 400 kV forbindelse skal etableres. Det betyder, at det på strækningen er muligt at 

placere den nye højspændingsforbindelse samme sted, som en eksisterende 150 kV luftledning står i dag. Nedtagningen 

af forbindelsen er ikke en del af dette projekt og er derfor ikke beskrevet. Da 150 kV forbindelsen vil være væk når den 

nye 400 kV forbindelse skal etableres, er det en del af miljøstatus, at denne forbindelse er væk. 

18.2.4 Miljøvurdering 

Når den nye 400 kV højspændingsforbindelse Endrup-Grænsen er idriftsat og der løber en elektrisk strøm i ledningen, 

vil der også være et magnetfelt omkring alle de elektriske anlæg – luftledninger og kabler. 

Der er foretaget beregninger over magnetfeltets størrelse omkring luftledningen og kabelanlæg anlagt i åben grav. For-

udsætningerne for beregningerne af magnetfelter i dette afsnit er, at fasefølgen i hvert ledningssystem er optimeret, så 

magnetfeltet er nedbragt mest muligt via anlæggets design. 

https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Kassoe-Lykkegaard
https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Kassoe-Lykkegaard
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Med den optimerede fasefølge er udredningsafstanden på strækningen fra Endrup til grænsen ca. 49 meter for luftled-

ningen og ca. 20 meter for kablet, når det anlægges med metoden åben grav. 

Magnetfeltets størrelse omkring 150 kV luftledningsanlægget mellem Ribe og Bredebro, der planlægges nedtaget og 

kabellagt vurderes ikke, idet forsigtighedsprincippet ikke finder anvendelse på eksisterende anlæg tæt på eksisterende 

boliger og daginstitutioner. Feltet størrelse omkring dette anlæg vil dog være mindre, idet der løber mindre strøm igen-

nem ledningerne. 

Når man tegner en kurve over magnetfeltets størrelse omkring en luftledning eller et kabelanlæg, vil kurven vise det 

højeste magnetfelt tæt på selve anlægget, for så at falde hurtig med afstanden i retning væk fra anlægget. Der er dog 

en forskel på udbredelsen af magnetfeltet omkring en luftledningsanlæg og et kabelanlæg, fordi de bygges forskelligt.  

På Figur 18-1 vises magnetfeltets størrelse og udbredelse omkring 400 kV luftledningen fra Endrup til Grænsen. Feltet 

er angivet som årsmiddelværdi ved 1 meter over terræn. Afstand 0 meter ligger på centerlinjen for luftledningsanlæg-

get. Magnetfeltet er højest inde under luftledningerne. Herfra falder magnetfeltet hurtigt og ca. 49 meter fra tracémid-

ten af luftledningen er magnetfeltet lavere end det pejlemærke, der anvendes i Vejledningen. 

 

 

Figur 18-1 Magnetfeltet omkring den nye 400 kV luftledning angivet ved 1 meter over terræn. 

 

Når højspændingsforbindelsen anlægges som kabelanlæg, fordeles strømmen i flere ledningssystemer. Det betyder, at 

der etableres 4 kabelgrave med 3 ledere i hver (12 ledere i alt), hvilket svarer til 2 kabelgrave til hvert system på et luft-

ledningsanlæg. Magnetfeltkurven bliver anderledes og med største værdier lige over hvert kabelsystem. Derfor er der 4 

toppe.  
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Figur 18-2 Magnetfeltet omkring kabelanlæg (anlagt ved metoden åben kabelgrav) angivet ved 1 meter over terræn. 

 

Magnetfeltet omkring det samlede kabelanlæg i en kabelgrav er væsentligt smallere end ved luftledninger, se Figur 

18-1 og Figur 18-2. Hvis man står lige over kablet og dermed er tæt på strømkilden, vil det resulterende magnetfeltet 

lige over kablet være højere end tilsvarende ved en luftledning.    

Når højspændingskablerne skal passere områder, hvor det ikke er muligt at anlægge en kabelgrav fx ved vandløb og 

veje, etableres kabelanlægget i stedet i form af en styret underboring. Ved styret underboring placeres de 12 ledere 

hver for sig i rør, imens der for kabelanlæg anlagt i åben grav placeres tre ledere sammen i hver af de fire kabelgrave. 

Det betyder, at anlæg af kabelanlæg ved styret underboring er bredere end kabelanlæg anlagt som åben grav. Se også 

den tekniske projektbeskrivelse, Bilag 1. 

For magnetfelter betyder det, at magnetfeltet omkring kablerne ved en underboring bliver lidt bredere, grundet den 

forøgede afstand mellem kablerne. Til gengæld ligger kablerne ofte i en større dybde. Magnetfeltets specifikke størrelse 

og udbredelse afhænger af afstanden mellem kablerne og nedgravningsdybden og den kan variere fra underboring til 

underboring. Fælles for dem alle er, at magnetfeltet falder meget hurtigt med afstanden. 

Der er optalt, at der ligger cirka 6 boliger indenfor udredningsafstanden på 49 meter til den nye 400 kV luftledning. Alle 

disse boliger er beliggende indenfor den afstand på 80 meter, hvor der ud fra en helhedsvurdering gives købstilbud på 

boliger. Det er frivilligt om den enkelte boligejer ønsker at blive boende eller fraflytte sin bolig efter etablering af høj-

spændingsforbindelsen. Magnetfelter ved boliger, der ikke ønskes fraflyttet kan derfor ikke undgås. Såfremt boligen 

ikke ønskes fraflyttet, vejledes boligejeren om magnetfeltet størrelse.  

Nogle boliger vil få lettere forhøjede magnetfelt niveauer også selvom boligen ligger længere væk end udredningsaf-

standen på 49 meter. Magnetfeltet vil her være meget lille og i forhold til forsigtighedsprincippet vil feltet være ubety-

deligt.  

Projektets linjeføring er tilpasset så højspændingsforbindelsen er placeret udenfor eksisterende boligområder i byzone 

og lokalplanlagte boligområder i landzone. På en ca. 300 m lang strækning øst for Ribe ligger højspændingsforbindelsen 

indenfor et område udpeget som fremtidig byzone. Der er tale om et område, der i dag er placeret i landzone udlagt til 

blandet boligområde.  
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18.2.5 Afværgeforanstaltninger 

Der er indarbejdet projekttilpasninger til minimering af magnetfeltet ved, at ledningerne er ophængt med asymmetrisk 

fasefølge. Herudover er anlægget generelt søgt placeret med så stor afstand som muligt til eksisterende boliger. Projek-

tets linjeføringen desuden tilpasset så færrest mulige boliger udsættes for magnetfelter.  

Det vurderes samlet set, at Energinet har fulgt Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip i forbindelse med planlægning 

af den nye højspændingsforbindelse således, at: 

 Magnetfelter er indgået som en vurderingsparameter ved design af højspændingsforbindelsen 

 Projektets linjeføring er tilpasset så nærhed til boliger så vidt muligt undgås 

Der er derfor ikke behov for supplerende afværgeforanstaltninger. 

18.3 Sammenfatning, menneskers sundhed 

Der er ikke konstateret nogen risiko for påvirkning af menneskers sundhed ved projektet. Da mange er bekymrede for 

magnetfelters mulige påvirkning af helbredet, er der redegjort nærmere for dette emne, herunder at projektet følger 

Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip for planlægning af højspændingsforbindelser. 

Det vurderes hermed samlet, at projektet ikke medfører en risiko for en påvirkning af menneskers sundhed. 

 

Tabel 18-2: Påvirkning af menneskers sundhed 

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Magnetfelter 4 Energinet har fulgt Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip i 

forbindelse med planlægning af den nye højspændingsforbin-

delse således, at: 

• Magnetfelter er indgået som en 
vurderingsparameter ved design af 
højspændingsforbindelsen 

• Projektets linjeføring er tilpasset så nærhed til boliger 
så vidt muligt undgås 

   

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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19 Kumulative projekter 

I dette afsnit gennemgås kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller 

godkendte projekter. Det vurderes således, om kumulationen betyder, at projekterne tilsammen medfører væsentlige 

påvirkninger af miljøet, selvom hvert enkelt projekt ikke gør det.  

Miljøstyrelsen har overfor Energinet tilkendegivet at projekter hvor myndighedsbehandlingen er påbegyndt skal medta-

ges i vurderingerne, mens projekter som udelukkende er meldt ud politisk, ikke skal medtages. Det betyder f.eks. at 

nedtagningerne af 150 kV luftledninger i Vest- og Sydjylland som er meldt politisk ud, kun er beskrevet og vurderet i 

dette kapitel, såfremt myndighedsbehandlingen er sat i gang. 

19.1 Afgrænsning 

I henhold til § 20 stk. 4, samt bilag 7, pkt. 5e i miljøvurderingsloven skal miljøkonsekvensrapporten indeholde en beskri-

velse af projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet som følge af bl.a. kumulationen af projektets virkninger 

med andre eksisterende og/eller godkendte projekter, idet der tages hensyn til eventuelle eksisterende miljøproblemer 

i forbindelse med områder af særlig miljømæssig betydning, som kan forventes at blive berørt, eller anvendelsen af na-

turressourcer. 

I henhold til stk. 3 i samme paragraf skal miljøkonsekvensrapporten desuden lægge en udtalelse fra VVM-myndigheden 

(Miljøstyrelsen) til grund. 

Miljøstyrelsen har i sin udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten forholdt sig til, hvorvidt og i hvilket om-

fang kumulative forhold skal miljøvurderes, hvilket fremgår af nedenstående. 

Der vil være en indbyrdes påvirkning mellem ovenstående faktorer, samt med andre projekter i området. 

Der redegøres for sammenhængen mellem identificerede mulige effekter og kumulative effekter fra andre 

planlagte projekter og planer. 

For alle parametre foretages en vurdering og beskrivelse af eventuelle kumulative effekter, som projektet 

måtte have, når effekter fra andre planer eller projekter medregnes. Derudover skal indbyrdes sammenhæng 

mellem effekter og faktorer beskrives og vurderes, så det klart fremgår, hvilke effekter projektet medfører, 

herunder afledte og indirekte effekter. 

Jf. Miljøstyrelsens afgrænsningsudtalelse, skal der redegøres for sammenhængen mellem identificerede mulige effekter 

fra Endrup-grænsen projektet og kumulative effekter fra andre planlagte projekter og planer. 

19.2 Valg af fokusområder 

Der er identificeret følgende planer og projekter, som vurderes potentielt at kunne virke i kumulation med projektet 

Endrup-grænsen, forstærkning af elnettet. Anlægsperioden og idriftsættelse for projektet forventes at være følgende: 

• Opstart af anlægsarbejde ved stationer 2. kvartal 2023 

• Opstart af anlægsarbejde ledninger 4. kvartal 2023 

• Idriftsættelse 1. kvartal 2025 

De identificerede projekter er vist i oversigten nedenfor (Tabel 19-1). Beslutningsstadiet for projekterne er anført i over-
sigten sammen med den forventede anlægsperiode, såfremt den er kendt. 
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For at kunne sammenholde de miljømæssige effekter og undgå gentagelser, er alle de nævnte projekter samlet i neden-
stående fokusområder:  
 
 

 Vådområder. Sdr. Bøel Bæk (Esbjerg Kommune) og Nørring Bæk (Tønder Kommune) 

 Biogasanlæg. Ribe Biogas (Esbjerg Kommune) og Storde Biogas (Tønder Kommune) 

 400 kV luftledningsanlæg. Forstærkning af elnettet fra Endrup til Idomlund (Energinet) 

 400 kV Luftledningsanlæg fra Grænsen til Klixbull i Tyskland (Tennet) 

 Nedtagning af tre 150 kV luftledninger og erstatning med kabelanlæg, samt etablering af to nye 150 kV-
kabelanlæg  

 
De er fire 150 kV projekter: Ribe-Bredebro, Bredebro-Kassø, Ribe-Holsted og Ribe-Andst er en del af den politiske aftale 

fra 2020 om kabellægning af eksisterende og nye 150 kV forbindelser i Vest- og Sydjylland, imens nedtagen og kabel-

lægning af 150 kV forbindelsen Ribe-Lykkegård blev besluttet tidligere. Beslutningsstadie for myndighedsbehandlingen 

for de i alt fem 150 kV forbindelser fremgår af tabel 19.1. 

Eventuelle kumulative effekter med projekter i forhold til fuglekollisioner er beskrevet og vurderet under afsnittet 12.5 
Natura 2000. Disse vurderinger gentages derfor ikke i dette afsnit. Det drejer sig om projekterne:  
 
 

 400 kV luftledninger. Endrup-Idomlund. Forstærkning af elnettet. 

 400 kV luftledninger fra Grænsen – Klixbull – Tyskland (Tennet) 

 Ribe – Lykkegård 150 kV luftledning nedtages og erstattes af kabelanlæg 

 Bredebro – Ribe 150 kV luftledning nedtages og erstattes af nyt kabelanlæg 

 Bredebro – Kassø 150 kV luftledning nedtages og erstattes af et nyt kabelanlæg 

 Vindmøller Tjæreborg Enge – Esbjerg Kommune (Vattenfall) 

 6 stk. vindmøller ved Ellhöft og Westre – Tyskland (Grenzstrom Bürgerwind GmbH & Co 

 Horns Rev 3 Havmøllepark (Vattenfall) 

 Vesterhav Syd Havmøllepark (Vattenfall) 

 Vesterhav Nord Havmøllepark (Vattenfall) 

 Thor havmøllepark (Bygherre ikke valgt) 
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Tabel 19-1 Oversigt over projekter, der potentielt kan virke i kumulation med projekt Endrup-Idomlund.  

Kommune Projekt Bygherre Beslutningsstadie Konstruktionsperiode 

Esbjerg Endrup-Idomlund Energinet MRK godkendt af MST 

Anden offentlighedsfase 

gennemført juni-septem-

ber 2022 

Endrup-Stovstrup 2023-2024/ 

Stovstrup-Idomlund 2023-2025 

Udvidelse af Ribe 

Biogas A/S 

Ribe Biogas A/S 

og Nature 

Energy) 

 Sydlige del: 2015-2020  

Nordlige del: 2022 

Vådområde ved 

Sdr. Bøel Bæk 

Esbjerg Kom-

mune 

Jordfordeling pågår 2023-2024 

Ribe – Lykkegård 

150 kV luftledning 

nedtages og erstat-

tes af kabelanlæg 

Energinet VVM-ansøgning er sendt 

til MST i foråret 2021. 

Screening pågår 

Kabelanlæg: november 2022-

september 2023 

Nedtagning af luftledning: au-

gust 2023-januar 2024 

 

Ribe – Holsted 

 Nyt 150 kV kabel-

anlæg 

Energinet Afgørelse om ikke-miljø-

vurderingspligt er givet 

2022 – 2023 

Ribe-Bredebro 

150 kV luftledning 

nedtages og erstat-

tes af nyt kabelan-

læg 

Energinet § 21 afgørelse om ikke- 

miljøvurderingspligt er 

givet 

Kabelanlæg: Er anlagt 

Nedtagning af luftledning: Er fo-

retaget 

 

Tønder Vådområde  

Nørringbæk 

Tønder Kom-

mune 

Forundersøgelse gen-

nemført i 2021 

Ikke fastlagt 

Udvidelse af Storde 

Biogasanlæg 

Storde Biogas Udvidelse afsluttet i 2021  

Ribe-Bredebro  

150 kV luftledning 

nedtages og erstat-

tes af nyt kabelan-

læg  

Energinet § 21 afgørelse om ikke- 

miljøvurderingspligt er 

givet 

Kabelanlæg: Er anlagt 

Nedtagning af luftledning: Er fo-

retaget 

 

 Bredebro – Kassø 

150 kV luftledning 

nedtages og 

Energinet VVM-ansøgning er sendt 

til MST i foråret 2022. 

Screening pågår 

Kabelanlæg: marts 2023 – ja-

nuar 2024 

Nedtagning af luftledning:  Fe-

bruar 2024 – juni 2024 
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Tabel 19-1 Oversigt over projekter, der potentielt kan virke i kumulation med projekt Endrup-Idomlund.  

Kommune Projekt Bygherre Beslutningsstadie Konstruktionsperiode 

erstattes af et nyt 

kabelanlæg  

Tyskland 400 kV Luftlednin-

ger Grænsen – 

Klixbull  

Tennet Anlægsarbejdet er igang-

sat i 2022 

2022-2023 

  

19.3 Metode 

Området langs linjeføringen er screenet for igangværende og planlagte projekter, med henblik på at vurdere, hvilken 

kumulativ miljøeffekt disse projekter har sammen med dette projekt.  

Datagrundlaget er hentet fra Energinets egen projektportefølje samt ved kontakt til Esbjerg og Tønder Kommune, som 

har oplyst om de projekter som kommunerne er bekendt med. Projekter i Tyskland er vurderet på baggrund af Espoo-

høringsmateriale og kontakt til TenneT. 

Vurdering af kumulative effekter i forhold til Natura 2000 fremgår af afsnit 0 i kapitel 12 om Natura 2000 og er ikke gen-

taget her.  

19.4 Fokusområde 1: Vådområder ved Sdr Bøel Bæk (Esbjerg Kommune) og Nørringbæk i 

(Tønder Kommune) 

19.4.1 Vådområde ved Sdr. Bøel Bæk i (Esbjerg Kommune) 

Sdr. Bøel Bæk er et tilløb til Ilsted Å beliggende cirka 5 km sydøst for Bramming. (se Figur 19.1). Området indgår som 

delområde af et større projekt, der også omfatter naturgenopretning og vådområde ved Ilsted Å og et andet tilløbet 

Puggård Bæk. Delområdet Sdr. Bøel Bæk udgør cirka 20 hektar. Området er i dag et lavtliggende landområde med land-

brug, men uden bebyggelse. Vådområdet skal etableres som, en del af det tværkommunale samarbejde i forhold til den 

kommunale indsatsplan i vandhandleplaner og for Natura 2000 området Vadehavet, planlægger Esbjerg Kommune at 

etablere et vådområde i delområdet ved Sdr. Bøel Bæk. Der blev gennemført forundersøgelser og dialog med lodsejere 

i 2021 og jordfordeling pågår i 2022. Esbjerg Kommune oplyser, at det er overvejende sandsynligt at projektet skal gen-

nemføres i løbet af efteråret 2023 eller forår 2024. Der kan fortsat ske ændringer af projektområdets afgrænsninger, og 

de områder som sættes under vand. 

Esbjerg Kommune har ansøgt om realisering af projektet i september 2021, da der er opbakning fra alle lodsejere og de 

forundersøgelserne er afsluttet. Jordfordelingen forventes afsluttet i 2022.  Det er usikkert, hvornår et evt. anlægsar-

bejde vil gå i gang, muligvis i vinteren 2023/2024. Anlægsarbejdet omfatter sløjfning af dræn, etablering af nye rørførin-

ger og grøfter, afskrabning/udgravningen af render til overrisling af jorden, samt etablering af nye brønde og en sø. Det 

forventes, at der primært bliver tale om en delvist oversvømmende arealer, hvor den primære nuværende afvandingen 

til grøfter og vandløb forsætter som hidtil. Det samlede projekt for Ilsted Å med de to tilløb Sdr. Bøel Bæk og Puggård 

Bæk forventes at tage ca. 8-10 uger.  
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Energinet har foretaget en mindre justering af linjeføring og placering af to master og har herved kunne undgå en pla-

cering af master inden for projektområdet afgrænsning. Esbjerg Kommune har oplyst at den nye placering linjeføring og 

master ikke er i konflikt med vådområdet. Den projekttilpassede placering af 400 kV forbindelsen er vist på Figur 19 1. 

 

Figur 19-1  Afgræsning af vådområdeprojektet ved Sdr. Bøel Bæk med Energinet’s nye projekttilpassede placering af 
master (september 2021) 

19.4.1.1 Kumulativ effekt 

Tidspunkt for anlægsfasen for vådområdeprojektet Sdr. Bøel Bæk er usikkert. Hvis den falder sammen med anlægsfasen 

for den nye 400 kV luftledning, kan der være en marginalt øget forstyrrelse i nærområdet som følge af støv, støj og tra-

fik fra anlægsmaskinerne, hvis det sker tæt på de lokaliteter, hvor der samtidigt rejses master eller trækkes tråd. 

Af hensyn til at sikre mindst mulig påvirkning i anlægsfasen af de få naboer i nærområdet agter Energinet at indgå i dia-

log med Esbjerg Kommune for at prøve at opnå en hensigtsmæssig planlægning af gennemførsel af de to projekter, så-

fremt anlægsfaserne er sammenfaldende.   
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Kumulationen af påvirkninger som følge af støj, støv og trafik i anlægsfasen vurderes at være en ubetydelig eller mindre 

påvirkning i forhold til de enkelte projekters påvirkning, da den sker i kort tid og i åbent land.  

I driftsfasen vil der, hvis begge projekter gennemføres, være et ændret landskab omkring de nye luftledningsmaster i 

forhold til referencescenariet. Både vådområdet og masterne vil medføre en påvirkning/ændring af landskabet lokalt. 

Vådområdet vil skabe et nyt landskabselement i form af åben vandflade på nogle årstider, der afløser de eksisterende 

landbrugsarealer. 

Fremtidige naturværdier i vådområdet er for usikre til at kunne forudses på nuværende tidspunkt, men det kan ikke 

udelukkes at området på sigt vil kunne anvendes af rastende vandfugle i vinterhalvåret. Det er imidlertid ikke muligt at 

vurdere en potentiel påvirkning, da arter og mængder af eventuelt fremtidige rastende fugle ikke kendes på nuværende 

tidspunkt. 

19.4.2 Vådområde ved Nørringbæk i Tønder Kommune  

Nørring Bæk er et mindre vandløb beliggende cirka 2 km øst for Døstrup ved Lovrup skov (se Figur 19.2). Området er i 

dag et lavtliggende landområde med landbrug, men uden bebyggelse. Vådområdet planlægges etableret af Tønder 

Kommune som, en del af det tværkommunale samarbejde i forhold til den kommunale indsatsplan i vandhandleplaner 

og for Natura 2000 området Vadehavet. 

Projektet er i sin indledende fase med tekniske forundersøgelser, dialog med lodsejere og beregning af forventede 

vandstandsstigninger i området. De tekniske forundersøgelser og den indledende dialog med lodsejerne er afsluttet. 

Tønder Kommune vil nu igangsætte en jordfordelingsproces og kan på nuværende tidspunkt ikke afgøre, hvor lang tid 

denne proces vil tage.   

Den endelige gennemførsel af projektet afhænger af flere parametre, herunder resultatet af jordfordelingen og dialo-

gen med de lokale lodsejere. Der kan derfor fortsat ske ændringer af projektområdets afgrænsninger, og de områder 

som sættes under vand. Der forventes ikke kumulative effekter ved samtidigt anlægsarbejde, da der for begge projekter 

vil være tale om relativt kortvarige anlægsaktiviteter i det åbne land. 

Den eksisterende 150 kV Bredebro-Ribe, der nedtages og erstattes med et nyt 150 kV kabelanlæg passer i dag igennem 

området. Den eksisterende 150 kV er nedtages september 2021-februar 2022, dvs. før etablering af den nye 400 kV 

luftledning fra Endrup til Grænsen. Den nye 400 kV luftledning kommer til at gå igennem området, der hvor den eksiste-

rende 150 kV luftledning stod. Se også Fokusområde 5. Nedtagning af tre 150 kV luftledninger og erstatning med kabel-

anlæg. 

Endrup-Grænsen projektet etablerer 1 mast inden for afgrænsningen af det foreløbige projektområde for Nørring Bæk. 

Energinet har ikke modtaget beregninger af forventet vandspejl fra Tønder Kommune.  

Når resultaterne af forundersøgelser og projektafgræsning er kendt, kan Energinet i dialog med Tønder Kommune til-

passet Endrup-Grænsen projektet således, at masten kan stå tørt ved at hæve masten lokalt og sikre at masten kan til-

gås af tør adgangsvej. Det sikres ved eksempelvis rørunderføringer, at vand, hvor det er nødvendigt med uhindret pas-

sere af vandet under veje mm. Tilpasningerne vil kunne sikre, at terrænreguleringen ikke ændrer på vandstrømme i om-

rådet og dermed påvirker vådområdeprojektet. 
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Figur 19-2 Afgræsning af vådområdeprojektet ved Nørringbæk, som modtaget fra Tønder Kommune i november 2020 

 

19.4.2.1 Kumulativ effekt 

Tidspunkt for anlægsfasen for vådområdeprojektet Nørring Bæk er usikkert. Hvis det falder sammen med anlægsfasen 

for den nye 400 kV luftledning, kan der være en marginalt øget forstyrrelse i nærområdet som følge af støv, støj og tra-

fik fra anlægsmaskinerne, hvis det sker tæt på de lokaliteter, hvor der samtidigt rejses master eller trækkes tråd. 

Af hensyn til at sikre mindst mulig påvirkning i anlægsfasen af de få naboer i nærområdet agter Energinet at indgå i dia-

log med Tønder Kommune for at prøve at opnå en hensigtsmæssig planlægning af gennemførsel af de to projekter, så-

fremt anlægsfaserne er sammenfaldende.   

Kumulationen af påvirkninger som følge af støj, støv og trafik i anlægsfasen vurderes at være en ubetydelig eller mindre 

påvirkning i forhold til de enkelte projekters påvirkning, da den sker i kort tid og i åbent land.  

I driftsfasen vil der, hvis begge projekter gennemføres, være et ændret landskab omkring de nye luftledningsmaster i 

forhold til referencescenariet. Både vådområdet og masterne vil medføre en påvirkning/ændring af landskabet lokalt.  

Området har i flere år været påvirket af 150 kV luftledninger, der er nedtaget i 2021-2022. Området vil i fremtiden være 

påvirket af 400 kV luftledninger placeret samme sted som de tidligere 150 kV master og vil derfor forsat være et teknisk 

præg på landskabet efter at vådområdeprojektet er gennemført. Vådområdet vil skabe et nyt landskabselement i form 

af en vandflade, der afløser de eksisterende landbrugsarealer. 

Fremtidige naturværdier i vådområdet er for usikre til at kunne forudses på nuværende tidspunkt, men det kan ikke 

udelukkes at området på sigt vil kunne anvendes af rastende vandfugle. Det er imidlertid ikke muligt at vurdere en po-

tentiel påvirkning, da arter og mængder af eventuelt fremtidige rastende fugle ikke kendes på nuværende tidspunkt. 



Miljøkonsekvensrapport, 400 kV forbindelse Endrup- Grænsen  652/686 

 

 

 

Dok. 19/05886-16 - Endelig 

19.5 Fokusområde 2: Biogasanlæg. Ribe Biogas (Esbjerg Kommune) og Storde Biogas (Tøn-

der Kommune) 

19.5.1 Udvidelse af Ribe Biogas beliggende nord for Ribe i Esbjerg Kommune 

Luftledningen etableres ca. 400 meter øst for Ribe Biogas udviklingsområde (se figur 19.3). For 400 kV projektet drejer 

aktiviteterne sig om etablering af en kabelovergang, luftledning og kabelanlæg.  

Herudover krydser et af Energinet’s andre projekter området. Det drejer sig om 150 kV-luftledningsforbindelsen Ribe-

Lykkegård, hvor eksisterende 150 kV luftledninger skal nedtages og erstattes med kabelanlæg. Den eksisterende 150 kV 

luftledning krydser arealet, hvor det eksisterende biogasanlæg ligger og er placeret ca. 140 meter vest for Ribe Biogas 

udviklingsområde og 7-800 m vest for 400 kV-ledningsanlægget. Det nye 150 kV kabelanlæg der erstatter de gamle 150 

kV luftledninger kommer til at forløbe syd om det eksisterende biogasanlæg. Der er tale om nedtagning af tråd og fjer-

nelse af to master i området, samt etablering af et nyt kabelanlæg.  

Områdets fremtidige anvendelse til en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg er fastlagt i en vedtaget lokalplan (se 

omtale i afsnit 16.2.7). Ribe Biogas har i september 2021 oplyst at en miljøgodkendelse til en mindre udvidelse ind i den 

nordlige del af lokalplanområdet er meddelt endeligt i 2021, samt at anlægsarbejdet for udvidelsen er gennemført i 

2022. For den sydlige del af lokalplanområdet blev der gennemført en renovering og udvidelse i løbet af 2015-2020. 

Anlægsaktiviteterne i den sydlige del af lokalplanområdet er således afsluttet. 

I anlægsfaserne for godkendte udvidelse af Ribe Biogas ligger forud for nedtagning af master for 150 KV-forbindelsen og 

før etablering af 400 kV forbindelse. Der vil derfor ikkeforegå anlægsaktiviteter samtidigt i de tre projekter. I driftsfasen 

vil 400-kV forbindelsen kunne opleves samme Ribe Biogas. 
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Figur 19 3 Figuren viser placeringen af biogasanlægget i forhold til 400 kV anlægget. 

 

19.5.1.1 Kumulativ effekt  

Anlægsfaserne for de tre projekter vil ikke være sammenfaldende eller ligge tæt på hinanden. Anlægsperioderne vil så-

ledes ikke kunne opfattes som én lang anlægsfase. Det betyder, at der i anlægsfasen ikke vil være en kumulativ påvirk-

ning i form af øget grad af støv, støj og transporter til området generelt og en øget grad af lokal forstyrrelse.  

Nedtagning af de eksisterende 150 kV master i området er kortvarige (forventet 2-4 uger pr. mast). Nedtagningen for-

ventes gennemført i perioden august 2023 til januar 2024. Nedtagningen vil ikke anledning til kumulation med udvi-

delse af biogasanlægget, da udvidelsen blev afsluttet i 2020. Kabellægningen af 150 kV-forbindelsen vil blive koordine-

ret tæt med 400 kV-kabellægningen (Energinet er bygherre i begge projekter), hvis der er sammenfald i 
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anlægsperioderne mellem Energinet’s to egne projekter. Se også fokusområde 5 om nedtagning og kabellægning af 

eksisterende 150 kV-forbindelser. 

I driftsfasen vil luftledningen kumulativt med biogasanlæggets høje anlæg påvirke landskabet omkring kabelovergangen 

og nord her for. Samspillet mellem de to tekniske anlæg vurderes at være en mindre landskabelig påvirkning, da land-

skabet allerede i dag er præget af større bedrifter og tekniske anlæg. Den eksisterende 150 kV luftledning mellem Ribe 

og Lykkegård vest for biogasanlægget vil være nedtaget og erstattes med et kabelanlæg, hvilket betyder at der samlet 

set ikke vil være flere tekniske anlæg i området end der er i dag. I driftsfasen vil der ikke være nogen visuel påvirkning 

fra 400 kV kabelanlægget syd for kabelovergangen eller 150 kV kabelanlægget Ribe-Lykkegård. 

19.5.2 Udvidelse af Storde Biogas beliggende øst for Bredebro i Tønder Kommune 

Storde Biogas er beliggende cirka 500 meter øst for Bredebro i Tønder Kommune. Tønder Kommune vedtog i juli 2020 

vedtaget en ny lokalplan og kommuneplantillæg for en udvidelse af Storde Biogas (se figur 19.4). Tønder Kommune har 

oplyst udvidelsen er endelig miljøgodkendt, samt at anlægsarbejderne blev afsluttet i 2021.  

Selve biogasanlægget består af forholdsvis lave reaktor tanke og er ikke særlig synlig på længere afstande.  Den nye 400 

kV forbindelse passerer forbi biogasanlæggets område i en mindste afstand på 70 meter i form at et kabelanlæg under 

ådalen omkring Brede Å. Nord og syd for ådalen skal der etableres kabelovergange i afstande på cirka 500-800 meter 

fra biogasanlægget.  

Energinet har to andre 150 kV projekter i området. 1) Ribe-Bredebro og 1) Bredebro-Kassø. Den eksisterende 150 kV 

luftledning mellem Ribe og Bredebro blev demonteret i løbet af oktober 2021-februar 2022. Den nye 400 kV forbin-

delse Endrup-Grænsen etableres i eller nær det område, hvor 150 kV luftledninger stod. Det nye 150 kV kabelanlæg 

mellem Ribe og Bredebro er er ligeledes etableret.  

VVM-ansøgning til Bredebro-Kassø er indsendt til miljøstyrelsen i foråret 2022.  Projekets kabellægning forventes gen-

nemført i perioden marts 2023 til januar 2024 og nedtagning af master foretages i perioden februar 2024 – juni 2024. 
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Figur 19.4 Figuren viser placeringen af Storde Biogas i forhold til 400 kV anlægget. 

 

19.5.2.1 Kumulative effekt 

Anlægsfaserne for de tre projekter vil ikke være sammenfaldende eller ligge tæt på hinanden. Anlægsperioderne vil så-

ledes ikke kunne opfattes som én lang anlægsfase. Kumulationen af påvirkninger som følge af støj, støv og trafik i an-

lægsfasen vurderes derfor at være en ubetydelig påvirkning af miljøet 

Da den nye 400 kV forbindelse etableres som et kabelanlæg uden om Storde Biogas vil der ikke være nogen kumulativt 

visuelle effekter mellem de to projekter i driftsfasen.   
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19.6 Fokusområde 3: 400 kV luftledninger Endrup-Idomlund. Forstærkning af elnettet  

Energinet har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for et projekt omkring forstrækning af elnettet med et 400 kV luft-

ledningsprojekt mellem Endrup og Idomlund, en strækning på ca. 97 km. Miljøstyrelsen gennemførte en 1. høring af 

projektet i april 2018, samtidig med høringen af dette projekt fra Endrup-Grænsen. Projektet tilsluttes ligesom dette 

projekt Endrup højspændingsstation ved Esbjerg og fortsætter derfra mod nord til højspændingsstation Idomlund syd-

vest for i Holstebro (Se figur 19.5). Energinet offentliggjorde i marts 2020 en forventet linjeføring med placering af fire 

kabellagte strækninger for projektet. Linjeføringen kan ses på Figur 19 2. Den indebærer at 400 kV forstærkningen af 

elnettet til Idomlund tilsluttes i Endrup med et kabelanlæg. Den endelige udgave af miljøkonsekvensrapport for Endrup-

Idomlund forelå i juni 2022.  

Miljøstyrelsen har gennemført 2. offentlighedsfase fra 29. november 2022 – 15. september 2022 og en § 25 afgørelse 

forventes at foreligge i januar 2023. Anlægsarbejderne forventes opstartet i 2023 med idriftsættelse Endrup-Stovstrup i 

juli 2024 og Stovstrup-Idomlund i juni 2025. 

19.6.1 Kumulativ effekt  

Ved Endrup kan der være en kumulativ effekt i anlægsfasen, på grund af det geografiske sammenfald, hvor både En-

drup-Idomlund og Endrup-Grænsen skal etablere et kabelanlæg ind til højspændingsstationen, såfremt dette skal udfø-

res inden for samme periode. Endrup-Idomlund fra vest og Endrup Grænsen fra nord og øst. 

Anlægsfaserne kan ikke udelukkes at være sammenfaldende eller ligge tæt på hinanden, så det evt. kan opfattes som 

én lang anlægsfase. Det betyder, at der kan være en øget grad af støv, støj og transporter til området generelt og en 

øget grad af lokal forstyrrelse. Der er imidlertid tale om anlæg, der ligger i forlængelse af hinanden på hver side af høj-

spændingsstationen. De få nærliggende beboelser vil derfor ikke opleve en øget påvirkning i forhold til den påvirkning, 

der under alle omstændigheder er knyttet til det anlægsprojekt, der passerer deres ejendom.  

Anlægsarbejdet for kabelanlægget til Endrup-Idomlund er sammenligneligt med det der laves for Endrup-Grænsen, og, 

som det fremgår af Figur 19-5, vil det ikke være de samme naboer, der direkte påvirkes af henholdsvis det ene og det 

andet projekt. Den kumulative effekt vurderes derfor at være en ubetydelig miljøpåvirkning, i forhold til påvirkningen 

fra projekterne hver for sig.  
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Figur 19-5  De to højspændingsprojekter omkring Endrup 

 

I driftsfasen forventes der ikke at være visuelle kumulative effekter ved Station Endrup, da Endrup-Idomlund projektet 

etableres som et kabelanlæg hen til Station Endrup. 

Der kan være en kumulativ effekt som følge af fugles kollisioner med luftledningen fra Endrup-Idomlund og set i sam-

menhæng med øvrige projekter som potentielt kan medføre fuglekollisioner. En samlet vurdering af påvirkning af fugle 

kan ses i kapitel 11, afsnit 11.5. 

19.7 Fokusområde 4: 400 kV luftledning Klixbull – Grænsen, Tyskland 

Projektet indebærer etablering af en ny 400 kV højspændingsforbindelse fra den dansk-tyske grænsen ved Sæd til 

Klixbull i Nordtyskland (se evt. Figur 12-27). Det tyske projekt møder det danske projekt Endrup-Grænsen i et aftalt 

grænsekrydsningspunkt. Miljøvurderingen af det tyske projekt var i offentlig høring i perioden 9. februar 2021 til 8. april 

2021 (Schleswig Holstein Landesregieriung (BOB SH), 2021). Anlægsarbejdet er igangsat i 2022 og forventes afsluttet i 

2023. 
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400 kV-elforbindelsen føres over den dansk tyske grænse i en ubrudt luftledning til Klixbull i Tyskland (se evt. Figur 

12-27). Der er ikke behov for specielle master ved grænsen, men ledningerne vil hænge i en anden højde og forskudt, 

når de skal føres fra den lave og bredde danske mast til den højere tyske mast (se figur 19-6). 

 

 

Figur 19-6 Grænsen, set fra Danmark mod syd. Visualisering af fremtidige forhold. På visualiseringen ses forskellen 

mellem de tyske og de danske luftledningsmaster. 

19.7.1 Kumulativ effekt 

Den nærmeste bolig til grænsekrydsningspunktet befinder sig i en afstand af 700 m på tysk side og 1.100 m på dansk 

side.  

Det danske og det tyske projekt koordineres, så trækning af tråd kan gennemføres i en hensigtsmæssig operation sva-

rende til aktiviteterne beskrevet på det danske anlæg. Kumulationen af påvirkninger som følge af støj, støv og trafik i 

anlægsfasen vurderes derfor at være en ubetydelig påvirkning af miljøet. 

I driftsfasen vil der være en kumulativ visuel effekt forårsaget af den ændrede placering af luftledninger som følge af 

overgangen fra de danske master til de tyske, og fordi det forskellige design af masterne vil skabe landskabelig uro.  

Der er imellem de to el-transmissionsselskaber danske Energinet og tyske TenneT aftalt et grænsekrydsningspunkt øst 

for Sæd. Området, der i dag er domineret af vindmøller, vil sammen med luftledningsanlægget skabe et visuelt uroligt 

landskabsbillede. Højspændingsanlæg og vindmøller har meget forskellige visuelle udtryk som vil opleves i et uharmo-

nisk samspil. Vindmøllerne understreger de vertikale linjer og højspændingsanlægget understreger de horisontale linjer. 

Højspændingsledningerne vil opleves som forstyrrende i det frie rum mellem møllerne og marklandskabet, og samtidig 

vil møllerne opleves som forstyrrende i det frie himmelrum over de horisontale mastearme.  

Både i Danmark og i Tyskland planlægges fuglemarkører opsat på luftledningerne, der gør ledningerne mere synlige for 

fugle og afværger/reducerer risikoen for fuglekollision. Fuglemarkørerne udgør små regelmæssige elementer på luftled-

ningsforbindelsens jordtråd. Markørerne er synlige tæt på højspændingsforbindelsen, mens de små markører vil være 

mindre synlige på afstand, og de vurderes ikke bidrage væsentligt til det allerede stærkt teknisk prægede landskab om-

kring grænsekrydsningspunktet.  Endeligt skifter masterne design ved overgangen fra Danmark til Tyskland, som det 

fremgår af Figur 19-6, hvilket bidrager til den uharmoniske visuelle påvirkning. Brugen af de markører på begge sider af 

grænsen forventes dog at bidrage til at skabe en delvis visuel kontinuitet af højspændingsforbindelsen hen over græn-

sen.  Den samlede kumulative påvirkning af landskabet er vurderet til at være en moderat påvirkning og dermed en ikke 

væsentlig påvirkning af landskabet.  
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19.8 Fokusområde 5: Nedtagning af tre 150 kv luftledninger og erstatning med nye 150 kV 

kabelanlæg, samt etablering af 2 nye 150 kV kabelanlæg 

I december 2018 blev der indgået en politisk aftale om, at Energinet skal fjerne 150 kilovolt (kV) luftledningerne i de 

kommuner, som bliver berørt af de to nye 400 kV luftledningsprojekter: Endrup-Idomlund og Endrup-Grænsen. 

Energinet starter i de sydlige kommuner på de tre strækningerne Ribe-Lykkegård, Ribe-Bredebro og Bredebro-Kassø. 

150 kilovolt luftledningerne på de tre strækninger erstattes med kabler i jorden.  

I samme forbindelse har Energinet valgt at forstærke 150 kilovolt nettet i området, så det er klar til de stigende mæng-

der vedvarende energi fra vindmøller og solceller, som forventes inden for de kommende år. Det indebærer, at der læg-

ges to nye kabler på strækningerne Ribe-Holsted og Ribe-Andst, hvor der i dag ikke er luftledninger. Se figur 19-7  

 

 

Figur 19.7 Oversigt over de fem projekter omkring nedtagning og kabellægning af 150 kV forbindelser langs strækning, 
hvor den nye 400 kV forbindelse Endrup-Grænsen etableres. (se også Figur 12-31 og 12-32 i kap 12) 

19.8.1 Ribe – Lykkegård 150 kV nedtagning og kabellægning 

For strækningen Ribe – Lykkegård (se evt. Figur 12-32) blev der indsendt en VVM-ansøgning til Miljøstyrelsen i april 

2021. Screeningen er ikke afsluttet. Projektet indebærer at den eksisterende luftledning nedtages og erstattes af en 
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kabellagt forbindelse. På en strækning parallelt med det 6,0 km lange 400 kV kabelanlæg øst om Ribe forventes kabel-

lægning af 150 kV anlægget at finde sted inden anlægsarbejderne for 400 kV forbindelsen, mens nedtagning af lednin-

ger og master forventes at foregå samtidigt. Der kan potentielt være kumulative effekter i form af støv, støj og trafik 

som følge af de to anlægsprojekter.  

Selve 150 kV kabelanlægget forventes anlagt i perioden november 2022 – september 2023 op ad og parallelt med linje-

føringen for 400 kV anlægget over en afstand på 3,8 km. I forbindelse med nedtagning af 150 kV forbindelsen Ribe-Lyk-

kegård skal der nedtages fire master, der ligger mindre end 150 m fra 400 kV-anlægget. 

19.8.1.1 Kumulativ effekt  

Etablering af nye kabelanlæg 

Det kan ikke på nuværende tidspunkt afgøres om de to kabelprojekter vil blive udført samtidigt, i forlængelse af hinan-

den eller med en periode imellem projekterne. Da Energinet er bygherre på begge projekter, vil der ske en tæt koordi-

nation og optimering af anlægsaktiviteterne for at sikre en hurtig og smidig gennemførelse af de to projekter. 

Ved en eventuel samtidighed vil det betyde, at der i stedet for 4 parallelle kabelgrave skal anlægges 5 parallelle grave. I 

forhold til støj vil dette i værste fald medføre en forøgelse af støjpåvirkningen med 3 dB, idet det antages at aktivite-

terne fordobles. Arbejderne udføres inden for normal arbejdstid og anlægsarbejdet bevæger sig løbende frem i områ-

det med 1 km på 20 dage (5 dage pr grav). På hovedparten af traceet der mindst 300 m til nærmeste boliger langs med 

den strækning, hvor der vil kunne forekomme kumulation mellem de to projekter.  

I området omkring Tved Gammelvej ligger der en enkelt bolig i en afstand på cirka 110 - 120 m fra de to kabelanlæg. 

Støj fra anlægsaktiviteterne vil ikke kunne overskride 70 dB støjgrænsen ved nærmeste bolig (jf. kapitel 7). 

Hvis anlægsaktiviteterne ligger i forlængelse af hinanden eller adskilt af en periode uden aktivitet vil den samlede an-

lægsperiode vil anlægsperiodens varighed blive øget. Varigheden af anlægsperioden på en konkret lokalitet eller bolig 

vil potentiel kunne øges fra 20 dage til 25 dage eller til 20 dage efterfulgt af en periode på 5 dage.  

Kumulationen af påvirkninger som følge af støj, støv og trafik i anlægsfasen vurderes samlet set at være en ubetydelig 

påvirkning af miljøet uanset om anlægsaktiviteter af de to kabelanlæg ligger i forlængelse af hinanden eller adskilt af en 

periode uden aktivitet, da arbejderne er kortvarige og ligger langt fra nærmeste boliger.  

Nedtagning af luftledninger 

Fire af de master som skal nedtages ligger mindre end 150 m fra 400 kV-anlægget. Masterne nedtages i perioden au-

gust 2023 – januar 2024. Der er tale om almindelige anlægsaktiviteter, der benytter almindelige entreprenørmaskiner. 

Arbejdet ved hver mast har typisk en varighed på omkring 2-4 uger inklusive etablering og reetablering af arbejdsplads 

og såfremt fundamentet fjernes helt. Arbejdet udføres inden for normal arbejdstid. I perioden er der tale om en række 

adskilte aktiviteter med kort varighed (1-2 dage) og perioder uden aktivitet. Derfor vurderes eventuel kumulativ støj- 

eller støvpåvirkning fra nedtagningen sammen med 400 kV kabelprojektet at være en mindre og ikke væsentlig påvirk-

ning af miljøet. 

Kumulationen af påvirkninger som følge af støj, støv og trafik i anlægsfasen vurderes derfor samlet set at være en ube-

tydelig og ikke væsentlig påvirkning af miljøet 

I driftsfasen er 150 kV-luftledningsanlægget fjernet og kabelanlæggene nedgravet og ikke synlige, og der er dermed 

ingen negativ kumulativ visuel eller landskabelig påvirkning mellem de to projekter. 
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19.8.2 Ribe-Bredebro 150 kV nedtagning og kabellægning 

Den 31 km lange 150 kilovolt luftledning mellem transformerstationerne i Ribe og Bredebro er erstattet med et kabel i 

jorden (se også Figur 12-31 i kap 12). Den eksisterende 150 kV luftledning mellem Ribe og Bredebro er ligeledes nedta-

get. 

19.8.2.1  Kumulativ effekt 

Anlægsfaserne for de to projekter er ikke sammenfaldende. 

Der vurderes derfor ikke at være kumulationen af påvirkninger som følge af støj, støv og trafik i anlægsfasen. 

Der skal opstilles 400 kV-master på en stor del af samme strækning efter nedtagning af 150 kV forbindelsen. I driftsfa-

sen vil der ikke at være en kumulativ visuel eller landskabelig påvirkning mellem de to projekter, da 150 kV luftlednin-

gerne er nedtaget. 

19.8.3 Bredebro – Kassø 150 kV nedtagning og kabellægning 

Den 28 km lange 150 kilovolt luftledning mellem transformerstationerne i Kassø vest for Aabenraa og Bredebro erstat-

tes med et kabel i jorden. Den nye 400 kV forbindelsen krydser 150 kV forbindelsen øst for Bredebro. Der ligger ingen 

boliger inden for 300 m af krydsningsstedet. Anlægsperioden for nedgravning af 150 kV kabel (marts 2023 – januar 

2024) og nedtagning af 150 kV luftledning (februar 2024 – juni 2024) ligger efter etablering af 400 kV-forbindelsen.  

Den nye 400 kV-forbindelse kommer til at krydse de nuværende 150 kV luftledninger i form af en underboring. Herved 

undgås det at de to luftninger kommer i konflikt med hinanden indtil 150 kV luftledningerne kan nedtages. 

19.8.3.1 Kumulativ effekt 

Der vil potentiel er kun forekomme sammenfaldende anlægsområder mellem de to projekter ved denne ene krydsning 

af 400 kV kabelanlægget øst for Bredebro.  

Kumulationen af påvirkninger som følge af støj, støv og trafik i anlægsfasen vurderes, at være en ubetydelig og ikke væ-

sentlig påvirkning af miljøet på grund af afstanden til nærmeste boliger på krydsningsstedet. 

Såfremt anlægsarbejderne mod forventning er sammenfaldende eller i direkte fortsættelse af hinanden, vurderes ku-

mulationen af påvirkninger som følge af støj, støv og trafik i anlægsfasen, at være en ubetydelig og ikke væsentlig på-

virkning af miljøet på grund af afstanden til nærmeste boliger på krydsningsstedet. 

150 kV luftledningen og master fjernes efter at 400 kV forbindelsen forventes at være sat i drift. Der vurderes derfor 

ikke at være kumulative påvirkninger i driftsfasen. 

19.8.4 Ribe – Holsted ny kabellægning 

Mellem transformerstationerne i Ribe og Holsted skal der etableres et ca. 25 km langt 150 kV kabel. Det nye 150 kV ka-

bel krydser 400 kV-kabelanlægget øst for Ribe umiddelbart nord for højspændingsstation Ribe. Kablet anlægges i perio-

den november 2022 – september 2023. I selve krydsningspunktet underbores den planlagte linjeføring af 400 kV-forbin-

delsen. Herved undgås det, at de to kabelprojekter kommer i konflikt med i hinanden 

Kablet forventes anlagt efter at 400 kV-kabelforbindelsen er anlagt.  
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19.8.4.1 Kumulativ effekt 

Anlægsfase forventes afsluttet før etablering af 400 kV forbindelsen.  Der kan potentiel forekomme en forlænget an-

lægsperiode eller delvise overlap i aktiviteter i forbindelse med de indledende og afsluttende aktiviteter for de to pro-

jekter. I perioden kan aktiviteter i området forårsage kumulative påvirkninger (støj, støv og trafik) som følge af forlæn-

get eller overlappende anlægsperioder. Der ligger en enkelt bolig i afstanden 225 m fra anlægsområdet og det vurderes 

at den kumulative påvirkning er ubetydelig og ikke væsentlig på grund af afstanden.  

19.9 Sammenfatning, kumulative forhold 

  

Tabel 19-22: Påvirkning ved kumulative effekter 

Emne Påvirkning Særlige forhold 

Naturgenopretningsprojekt for Sdr. 

Bøel Bæk 

4 Energinet har foretaget en mindre justering af linjeføring og 

placering af to master.  Esbjerg Kommune har oplyst at den 

nye placering ikke er i konflikt med vådområdet.  

Vådområdeprojekt Nørringbæk, Tøn-

der Kommune 

4 Projektet er i sin indledende fase med tekniske forundersøgel-

ser, dialog med lodsejere og beregning af forventede vands-

tandsstigninger i området. De tekniske forundersøgelser og 

den indledende dialog med lodsejerne er afsluttet. Der for-

ventes ikke kumulative effekter ved samtidigt anlægsarbejde, 

da der for begge projekter vil være tale om relativt kortvarige 

anlægsaktiviteter i det åbne land. 

Biogasanlæg ved Ribe 4 Anlægsarbejdet for luftledningsprojektet finder sted 400 m fra 

biogasanlægget. Biogasanlæggets anlægsfase er afsluttet. Ku-

mulative påvirkninger vurderes at være ubetydelige. 

Biogasanlæg ved Storde 4 Anlægsarbejdet for luftledningsprojektet finder sted 70 m fra 

biogasanlægget. Biogasanlæggets anlægsfase er afsluttet. Ku-

mulative påvirkninger vurderes at være ubetydelige 

Endrup – Idomlund. 400 KV luftled-

ning. Forstærkning af elnettet 

4 Anlægsarbejdet for de to projekter finder sted på henholdsvis 

nordvestsiden og sydsiden af Station Endrup. Hvis anlægsperi-

oderne er sammenfaldende, vil der ikke være kumulative på-

virkninger på grund af afstand. 

400 kV-luftledning Klixbull – Græn-

sen, Tyskland 

2 Der er en visuel påvirkning i driftsfasen fra det samlede pro-

jekt i Danmark og Tyskland. Området er i stærkt præget af ek-

sisterede vindmøller, der sammen med luftledningsanlæg 

med fuglemarkøre vil styrke oplevelsen af et visuelt uroligt 

landskabsbillede. De to luftledningsanlæg vil være markant 

synlige i et landskab, der regionalt set er vurderet som væ-

rende af middel landskabelig værdi. De visuelle konsekvenser 

vurderes at være moderate og den kumulative påvirkning at 

være en moderat påvirkning af landskabet. 
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Ribe – Lykkegård 150 kV nedtagning 

og kabellægning 

4 Kumulative påvirkninger vurderes at være ubetydelige. Hvis 

anlægsarbejderne overlapper i tid, vurderes de kumulative på-

virkninger at være begrænsede, da anlægsaktiviteterne for 

begge projekter er kortvarige, og da der kun er en nærlig-

gende bolig.  

Ribe-Bredebro 150 kV nedtagning og 

kabellægning 

4 Biogasanlæggets anlægsfase er afsluttet. Kumulative påvirk-

ninger vurderes at være ubetydelige  

Bredebro – Kassø 150 kV nedtagning 

og kabellægning 

4 Der ligger ingen boliger inden for 300 m af krydsningsstedet. 

Hvis anlægsarbejderne overlapper i tid, vurderes de kumulati-

ve påvirkninger at være ubetydelige. 

Ribe – Holsted nyt 150 kV kabellæg 4 Anlægsfase forventes afsluttet før etablering af 400 kV forbin-

delsen. Der ligger en enkelt bolig i afstanden 225 m fra an-

lægsområdet. Hvis anlægsarbejderne overlapper i tid, vurde-

res de kumulative påvirkninger at være ubetydelige. 

   

 Signatur for miljøpåvirkning (jf. Tabel 4-1) 

 1 Væsentlig påvirkning 

 2 Moderat påvirkning 

Ikke væsentlig påvirkning  3 Mindre påvirkning 

 4 Ubetydelig påvirkning 
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20 Overvågning og manglende viden 

20.1 Overvågning  

På baggrund af kvaliteten af de data som ligger til grund for nærværende miljøkonsekvensrapport og de gennemførte 

vurderinger vurderes det, at der ikke er behov for implementering af overvågningsprogrammer. 

20.2 Manglende viden  

En miljøredegørelse skal indeholde en oversigt over de vurderinger, der bygger på et mangelfuldt datagrundlag eller på 

usikker viden, hvor dette i væsentlig grad kan have betydning for konklusionen. Dette forhold betegnes sædvanligvis 

’manglende viden’. Det vurderes samlet set at vidensgrundlaget som ligger til grund for nærværende miljøkonsekvens-

rapport er tilstrækkeligt til at kunne vurdere projektets virkninger på miljøet. 
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21 Afværgeforanstaltninger, samlet oversigt 

I det følgende gives en samlet oversigt over de afværgeforanstaltninger, som anses for nødvendige for at undgå en væ-

sentlig miljøpåvirkning af omgivelserne. 

21.1 Affald 

Det forventes at der, ved en worst-case betragtning hvor overfladejorden omkring alle fundamenter er forurenet med 

zink, vil være tale om ca. 3 (2,0 m3) tons zinforurenet jord pr. mast, som i forbindelse med demonteringsarbejderne vil 

afgravet og fragtet til anvist deponeringssted.  

Derudover vurderes der ikke at være behov for særskilte afværgetiltag. 

21.2 Støj 

I anlægsfasen vurderes, at der kan være behov for afværgeforanstaltninger, for en enkelt bolig som ligger indenfor 100 

meter fra underboringen af Brede å og arbejdsarealet for kabelovergangs-stationen, hvis de to anlægsarbejder pågår 

samtidigt. 

Det foreslås at afværge afstemmes i samarbejde med Tønder kommune, når der søges om dispensation til anlægsarbej-

der udenfor normal arbejdstid. Det foreslås samtidigt at Energinet i forbindelse med ansøgningen udarbejder en støj-

håndteringsplan, som skal afklare hvilke foranstaltninger, der sikrer boligen mod væsentlige støjgener.   

Det vurderes, at der ikke er behov for særlige afværgeforanstaltninger i driftsfasen, idet der ikke vil være nogen væsent-

lig genepåvirkning i form af støj for de omkringboende. 

21.3 Jordbund 

I forbindelse med anlægsarbejdet for det nye 400 kV anlæg og omlægningen af 60 kV forbindelserne vil der, for at 

mindske risikoen for at der skal ske traktose og dermed ændring af jordbundens hydrologiske egenskaber, blive udlagt 

køreplader hvor det vurderes nødvendigt. Herudover reetablerer Energinet arbejdsarealer til samme tilstand som inden 

anlægsarbejdet. 

I forbindelse med etablering af det nye 400 kV højspændingsanlæg træffes der foranstaltninger til at undgå forurening 

af jord og grundvand, som følge af utilsigtede spild af fx brændstoffer og smøremidler. I forbindelse med indgåelse af 

kontrakter for anlægsentrepriserne stilles blandt andet krav om, at entreprenørerne udarbejder en beredskabsplan, 

som beskriver forebyggende tiltag og beredskab og forholdsregler i tilfælde af utilsigtede spild. 

I driftsfasen vil der blive etableret faste afværgeforanstaltninger i forbindelse med kompenseringsspoler på kabelover-

gangsstationer. 

Der kan ikke identificeres afværgende foranstaltninger, der kan reducere afvaskningen af zinksalte fra masterne eller 

aluminium fra ledningerne eller reducere påvirkningen af jordbunden omkring masterne. 

21.4 Vand 

Vand der bortledes fra mastefundamentsudgravninger eller fra kabelgrave udledes på nærliggende landbrugsjord efter 

aftale med lodsejer. Det sikres inden bortledning, at vand bortledes eventuelt ved hjælp af slange til et punkt i terræ-

net, hvor der ikke er risiko for, at det løber overfladisk af til nærliggende overfladevandforekomster. 
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På strækninger, hvor der anlægges kabler, hvor der er hældning på kabelgravens bund, og hvor kabelgraven anlægges i 

jordarter med en lavere permeabilitet end det sandlag, der lægges i bunden af kabelgraven, placeres der lerskot på 

tværs af kabelgravens sandlag, således at vandbevægelse i kabelgravens sandlag forhindres. 

Der stilles krav til entreprenørerne om, at okker efter behov skal kunne fjernes ved iltning, udfældning og/eller filtrering 

inden bortledning. Den præcise metode afhænger af den valgte entreprenør.  Processen sker typisk i mobile anlæg, der 

flytter med anlægstoget. 

Med de foranstaltninger der er indarbejdet i projektet og med afvejning af andre miljøpåvirkninger vurderes det ikke 

muligt at foretage tiltag, som yderligere kan reducere risikoen for at vandløb lokalt kan blive påvirket af et blow-out 

uheld. Det er vurderet, at den mulige påvirkning ikke vil være væsentlig, under forudsætning af at de forebyggende for-

anstaltninger gennemføres som planlagt. 

21.5 Biodiversitet 

21.5.1 Engarealer 

• Ved gravearbejde i delområde 1C.B Eng nord for Station Endrup minimeres arbejdsbæltets bredde fra 28 
meter til 16 meter, ved at længdeflytte den jord, der graves op. Der anvendes køreplader ved kørsel med 
anlægsmaskiner i området og kørepladerne fjernes umiddelbart efter anlægsarbejdets afslutning, så de ligger 
på vegetationen kortest mulig tid. For at øge retableringshastigheden, vil det øverste jordlag, hvor frøpuljen 
findes, blive skrabet af, opbevaret separat og spredt ud øverst, efter anlægsarbejdets afslutning. 
Anlægsarbejdet vil blive gennemført uden for den primære vækstsæson 15. marts -1. juli.  

• Hvor master placeres tæt på § 3 eng uden væsentlige naturværdier (mast 2, 11, 17) søges arbejdsarealer holdt 
uden for engene, f.eks. ved at anvende pælefundament i stedet for pladefundament. Hvor dette ikke er muligt, 
vil arbejdsarealernes størrelse blive minimeret mest muligt. 

• Hvor master placeres tæt på § 3 eng med naturværdier (mast 18 og 94) vil arbejdsarealer blive holdt uden for 
engene, f.eks. ved at anvende pælefundament i stedet for pladefundament.  

• En § 3 eng syd for Kongeåen (Område 41) friholdes for gravearbejde, oplæg af jord eller kørsel med køretøjer 
som efterlader blivende kørespor. Dette kan f.eks. ske ved længdeflytning af jord, hvorved arbejdsbæltets 
bredde minimeres.  

• Efter gravearbejder i § 3 eng anvendes den samme type jord til retablering og der tilføres således ikke 
muldjord. Terrænet genskabes og der udsås ikke frøblandinger. 

• Oplæg af jord undgås i enge. Så vidt muligt undgås kørsel i enge. Ved kørsel i engområder anvendes 
køreplader, hvis maskinerne kan efterlade blivende kørespor. Der vil ikke være behov for planering under 
køreplader i engområder. 

21.5.2 Mosearealer 

• Så vidt muligt vil rydning og træfældning i moser blive undgået. Rydning og træfældning vil derfor kun 
ske, hvis træerne potentielt kan vokse op til at udgøre en sikkerhedsrisiko for luftledningen.  

• I Mose nord for Sneum Å (Område 32) vil kørsel med maskiner som efterlader blivende kørespor blive 
undgået. Ligeledes vil arbejdspladsen omkring mast 2 blive holdt uden for mosen. Hvis dette ikke er 
muligt, vil der udelukkende ske kørsel på køreplader (uden behov for planering under) eller med 
maskiner som ikke efterlader blivende kørespor og der vil ikke være udgravning til fundament.  

• I Mose syd for Sneum Å (Område 1) vil kørsel i forbindelse med trækning af ledning blive undgået og evt. 
fældning af pilekrat vil ske efter 1. juli og inden 15. marts.  

• I Mose syd for Vibæk (Område 35) vil kørsel blive undgået. Fældning af træer vil ske manuelt, eller med 
en maskine, der kan fælde træerne, uden at køre ind i selve mosen.  
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• I Mose syd for Ilsted Å (Område 7) vil kørsel blive undgået og omfanget af træfældninger blive minimeret 
i størst muligt omfang, herunder vil det blive søgt at topkappe træer i stedet for at fælde dem. Træer 
som ikke kan vokse sig så høje, at de udgør en sikkerhedsrisiko for luftledningen, vil blive bevaret. 
Fældning af træer vil ske manuelt udenfor den primære vækstsæson og uden for den periode, der 
anbefales af DOF af hensyn til fugle 1. marts til 31. august og det fældede materiale vil blive fjernet fra 
mosen.  

• Mose øst for Ribe (Område 44) friholdes for gravearbejde, oplæg af jord eller kørsel med køretøjer som 
efterlader blivende kørespor. Dette kan f.eks. ske ved længdeflytning af jord, hvorved arbejdsbæltets 
bredde minimeres.  

• Så vidt muligt undgås kørsel i alle moser. Ved kørsel i moseområder anvendes køreplader, hvis 
maskinerne kan efterlade blivende kørespor. Der vil ikke være behov for planering under køreplader i 
moseområder. 

• Efter gravearbejder i § 3 mose anvendes den samme type jord til retablering og der tilføres således ikke 
muldjord. Terrænet genskabes og der udsås ikke frøblandinger. 

21.5.3 Hedearealer 

Kørsel i hedeområderne vil blive undgået.  

21.5.4 Vandløb  

Ingen ud over de foranstaltninger der allerede er indarbejdet i projektet.  

21.5.5 Skovarealer 

• I den sydlige skov ved Seem Mark (Område 15, mast 56-57) vil det i forbindelse med gennemførsel af 
anlægsarbejdet blive søgt at minimere omfanget af træfældninger, herunder at friholde større og ældre træer. 
I det omfang det er praktisk muligt og kan aftales med den lokale lodsejer, vil større træer blive topkappet og 
efterladt som træruiner.  

• I skov vil træfældning ske i perioden 1. september til 30. april og det forventes at øvrig træfældning også bliver 
gennemført i denne periode.  

• Hule træer og træer med spættehuller vil blive fældet i perioden 1. september til 1. november, i 
overensstemmelse med artsfredningsbekendtgørelsen. 

21.5.6 Fugle 

• I skov vil træfældning ske i perioden 31. august til 1. marts jf. afsnit 11.4.4. Dette vurderes særligt vigtigt af 
hensyn til fuglelivet på lokalitet 11 Holsted Å (mellem mast 10 og 11) og lokalitet 7 Gasse Hede /Ullemølle 
(mellem mast 96 og 97). 

• Anlægsarbejder nær Sneum Å (mast 2) og Holsted Å (mast 11) vil blive gennemført fra 1. oktober til 1. april 
uden for isfuglens yngletid, dvs. i den periode hvor isfuglen ikke er følsom overfor forstyrrelser, for helt at 
undgå at påvirke isfugl. Dette er i overensstemmelse med kriterier for gunstig bevaringsstatus for isfugl. 

• For at mindske risikoen for kollisioner bliver der ved Tyvse nær Kongens Mose, en strækning på ca. 2 km 
mellem mast 146 og 152, opsat fuglemarkører. Der er nærmere redegjort for dette tiltag og baggrunden for 
det, i kapitel 12 Natura 2000.  

• Inden igangsættelse af anlægsarbejdet i perioden 1. april-15. august kontaktes DOFs ”Projekt Hedehøg” for at 
afklare, om der er kendte reder for hedehøg i nærheden af anlægsarbejdet, det år hvor arbejdet gennemføres. 
I tilfælde af, DOF kender til konkrete aktive reder inden for 200 meter af arbejdsbæltet, vil anlægsarbejdet 
inden for de 200 meter af eventuelt aktive reder, sættes på pause indtil ynglesæsonen er slut d. 15. august det 
pågældende år.  
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21.5.7 Bilag IV arter 

Padder 

Afværgeforanstaltninger er gennemgået for hver lokalitet i Tabel 11-8 i afsnit 11.6.2.3.1. De består generelt i: 

• Tidsbegrænsning mht. gravearbejde mellem yngle- og rasteområde 

• Fjernelse af padder fra kabelgrav mm samt maskiner og materiel 

• Opsætning af paddehegn 

• Tidsbegrænsning mht. gravearbejde i overvintringsområder 

• Samlede afværgeforanstaltninger på lokaliteter hvor der er sandsynlighed for tilstedeværelse af flere forskel-

lige paddearter samt markfirben og birkemus (jf. afsnit 11.6.2.3.1).  

Markfirben  

• Samlede afværgeforanstaltninger på lokaliteter hvor der er sandsynlighed for tilstedeværelse af flere forskel-

lige paddearter samt markfirben og birkemus (jf. afsnit 11.6.2.3.1).  

Ved området øst for Ribe (M1)  

• Al kørsel og gravearbejde samt jordoplag i forbindelse med kabellægningen skal ske på vestsiden af tracéet.  

Ved området nord for Seem mark (M2)  

• Det skal undgås at køre rundt i arealet nær søen der ligger 15m nord/vest for mast 56 under anlægsfasen 
(Figur 11-40).  

• Kørsel til, og konstruktion af, mast 56 skal foregå fra markarealet syd for det skraverede område på Figur 
11-40. 

• Anlægsarbejdet (trækning af ledninger og evt. beskæring/fældning af træer) skal udføres om vinteren, og 
således i markfirbenenes dvaleperiode som strækker sig fra december til marts.   

• Der skal, med undtagelse af marken mod syd, anvendes køreplader i hele det påvirkede område for at mindske 
marktrykket og afværge skade på eventuelt overvintrende markfirben.  Dette gælder både de køretøjer til brug 
ved ledningsudlægning samt skovmaskiner. 

 

Birkemus  

Det vurderes at gennemførelsen af afværgeforanstaltningerne vil medføre at projektet ikke medfører skade på bestan-

den eller forsætligt drab på birkemus eller forringer levestedernes økologiske funktionalitet. 

Selve afværgeforanstaltningerne vurderes generelt at være neutrale i forhold til påvirkning af birkemus. Ved jordarbej-

der i og uden for birkemusens levesteder sikres det at birkemus ikke kommer til skade i huller og ledningsgrav. Hvis der 

gennemføres jordarbejder inden for levesteder, hvor store arealer afrømmes, sikres det at der etableres erstatningsare-

aler for birkemus. 

Ved flytning af mast, sikres det at masten etableres på landbrugsjord uden naturmæssige interesser. I nogle tilfælde er 

det vurderet at birkemusens levested vil tage mere skade af at et fundament fjernes end hvis det bliver på lokaliteten. 

Afværgeforanstaltningen vurderes at være neutral, da der ikke fjernes eksisterende levested ved at efterlade funda-

mentet. 

Der er beskrevet afværgeforanstaltninger for følgende situationer, som er nærmere beskrevet i afsnit 11.6.4.3.1: 

• Jordarbejder uden for levesteder 
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• Jordarbejder inden for levesteder 

• Gennembrud af hegn eller diger 

• Flytning af mast 

• Etablering af mast i levende hegn 

• Fundamenter fjernes i levested 

• Fundamenter fjernes ikke  

• Etablering af erstatningsarealer 

 

Afværgeforanstaltningerne skal leve op til de samlede afværgeforanstaltninger for markfirben, birkemus og bilag IV-
padder som beskrevet i afsnit 11.6.2.3.1.  
 

Flagermus 

Seem mark: 

Hvis det ikke kan undgås at fælde træer ved Seem Mark lokalitet 15, Delområde C (mast 56-57), bør fældning kun fore-

tages i perioden 1. september til 31. oktober jf. forvaltningsplan for flagermus (Naturstyrelsen, 2013)   

Inden evt. fældning bør området gennemgås af en flagermuskyndig for at identificere og afmærke de relevante træer, 

der jf. Figur 11-72 ikke skal fældes, men topkappes, således at fældning af flagermusegnede træer helt undgås.   

Den store ædelgran-højstub ved Seem Mark fældes/fjernes ikke, da det vurderes at den kan være vigtig for områdets 

flagermus. På baggrund af stubbens højde vil den ikke være i konflikt med luftledningerne.  

Store træer, der står i periferien af tracéet, kan ligeledes topkappes hvis de ved anlægsarbejderne vurderes at være i 

konflikt med luftledningerne. Hvis ovenstående afværgeforanstaltninger gennemføres vil områdets økologiske funktio-

nalitet for flagermus kunne bibeholdes eller måske endda forbedres. 

Resterende områder 

I de resterende områder anbefales afværgeforanstaltninger foretaget ud fra de ovenstående vurderinger, og med yder-

ligere markering inden arbejdet påbegyndes. 

21.5.8 Ledningsomlægninger 

• Nedtagning af 60 kV masten med tilhørende luftledning, som er placeret i Ribe Ådal, sker udenfor fuglenes 
ynglesæson (1. marts til 31. august) og udelukkende i dagtimerne. Det vil blive afklaret med myndighederne, 
om fundamentet kan efterlades i jorden. 

• Inden igangsættelse af anlægsarbejdet i perioden 1. april-15. august kontaktes DOFs ”Projekt Hedehøg” for at 
afklare, om der er kendte reder for hedehøg i nærheden af anlægsarbejdet, det år hvor arbejdet gennemføres. 
I tilfælde af, DOF kender til konkrete aktive reder inden for 200 meter af arbejdsbæltet, vil anlægsarbejdet 
inden for de 200 meter af eventuelt aktive reder, sættes på pause indtil ynglesæsonen er slut d. 15. august det 
pågældende år. 

• Ved Kørsel i Ribe Ådal vil denne, så vidt muligt, ske i sensommeren eller tidligt efterår, hvor arealet er tørrest 
og der vil blive anvendt køreplader for at undgå at efterlade blivende kørespor.  

• En § 3 eng syd for Ribe Å friholdes for gravearbejde, oplæg af jord eller kørsel med køretøjer som efterlader 
blivende kørespor. Dette kan evt. ske ved længdeflytning af jord, hvorved arbejdsbæltets bredde minimeres.  

• Mosen mellem Trasborg Plantage og jernbanen, som har høj naturværdi, vil blive friholdt for anlægsarbejder, 
som kan påvirke mosens naturtilstand. F.eks. kan det blive nødvendigt at længdeflytte jord i området. 

• Efter gravearbejder i § 3 eng og § 3 mose anvendes den samme type jord til retablering og der tilføres således 
ikke muldjord. 
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• Så vidt muligt undgås kørsel i enge, våd hede og moser. Ved kørsel anvendes køreplader, hvis maskinerne kan 
efterlade blivende kørespor. 

• Ved underboring af vandløb vil der være konstant opsyn for at kunne identificere et evt. blow-out tidligt. 
Ligeledes vil der blive udarbejdet en beredskabsplan inden arbejdet gennemføres.  

• Fældning af fredskov og af skov i område 15 sker uden for fuglenes ynglesæson 15. marts til 15. juli.  

• Inden igangsættelse af anlægsarbejdet kontaktes DOFs ”Projekt Hedehøg” for at afklare, om der er kendte 
reder for hedehøg i nærheden af anlægsarbejdet, det år hvor arbejdet gennemføres.   

21.6 Natura 2000 

21.6.1 H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å 

Langs den østlige side af arbejdspladsen syd for underboringen af Ribe Å, etableres der en jordvold eller en anden for-

anstaltning med tilsvarende barriereeffekt, fordi terrænet skråner ned mod habitatområdet, som ligger tæt på arbejds-

pladsen. Det endelige valg af afværgeforanstaltning besluttes i samråd med den valgte entreprenør og Esbjerg Kom-

mune. 

Ved arbejdspladsen nord for Ribe Å, vil det blive sikret, at materialer fra arbejdspladsen ikke kan erodere ned mod habi-

tatområdet. Det kan evt. gøres ved at udlægges sand, men det konkrete tiltag vil blive aftalt i samråd med den valgte 

entreprenør og Esbjerg Kommune. 

21.6.2 Fuglebeskyttelsesområde F51 Ribe Holme og engene med Kongeåens udløb  

Som afværgeforanstaltninger opsættes fuglemarkører på en strækning af højspændingsanlægget syd for Ribe holme ud 

fra forsigtighedsprincippet. 

21.6.3 Fuglebeskyttelsesområde F66 Lindet Skov, Hønning Mose samt Lovdrup Skov 

Træfældning finder sted i perioden 1. september-1. marts. Dog ikke ørne eller rød glentes redetræer (jf. Artfredningsbe-

kendtgørelsen). Ved fund af større rovfuglereder i træer, der skal fældes i forbindelse med anlægsarbejdet, skal de ude-

lukkes på forhånd at der ikke er tale om en rede af rød glente eller havørn. 

Da det ikke med sikkerhed kan udelukkes, at stor hornugle krydser luftledningen uden for yngletiden, vurderes det at 

risikoen for kollision kan reduceres ved afværgeforanstaltninger. Med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet, anbefales 

det at der opsættes fuglemarkører på strækningen mellem mast nr. 87 og 120, som er en strækning på cirka 13 km. 

21.6.4 Fuglebeskyttelsesområde F61 Kongens Mose og Draved Skov 

Det vurderes umiddelbart, at for både pibesvane og sangsvane vil antallet af kollisioner med luftledningen ligge i nær-

heden af et niveau, hvor det ikke kan afvises, at bestandene i fuglebeskyttelsesområdet kan påvirkes. Da datagrundlaget 

samtidigt er usikkert i forhold til hvor stor bestanden i området er vurderes det med udgangspunkt i forsigtighedsprin-

cippet, at der opsættes fuglemarkører på strækningen mellem mast 146 og 152 en strækning på ca. 2 km, der vil sikre 

markører på den strækning som fuglene oftest passerer inden for ca. 1,5 km af overnatningsstederne. Dette vurderes at 

sikre, at værdien af Kongens Mose ikke forringes som levested for rastende svaner. 
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21.7 Landskab 

For landskab er der i landsplandirektivet fastsat bestemmelser, som kan reducere den landskabelige påvirkning lokalt 

omkring stationsanlæggene. Der er således reserveret arealer omkring overgangsstationerne med ret til at etablere be-

plantning, hvis der lokalt er ønske om det. Energinet vil i dialog med kommunerne afklare de lokale ønsker om beplant-

ning omkring overgangsstationerne. 

På stationsanlæg vil omgivende beplantning kunne sløre eller skærme for indsynet til det tekniske anlæg, samt mindske 

den landskabelige påvirkning fra stationen.  

En landskabelig indpasning, hvor stationen placeres eller udbygges i harmoni med den landskabelige karakter, vil mind-

ske den landskabelige påvirkning. 

Terræntilpasning og bearbejdning af stationsområdet kan ofte mindske den visuelle påvirkning af omgivelserne.  

Hvis der i det videre projektforløb justeres på udvidelser og arealer til tekniske installationer omkring stationer, anbefa-

les det at vurdere de visuelle og landskabelige påvirkninger og mulige afværger i den sammenhæng. 

Beplantning omkring masterne kan som hovedregel ikke anbefales, eftersom beplantninger har en begrænset visuelt 

afskærmende effekt, da masterne er højere.   

21.8 Kulturarv 

Det lokale kulturhistoriske museum vil blive bedt om at udføre arkæologiske forundersøgelser, hvor de vurderer det 

relevant. 

Diger som gennembrydes vil blive retableret inden for 4 uger i samarbejde med det lokale museum. Ved hvert digegen-

nembrud vil arbejdsbredden blive minimeret mest muligt og jordoplæg på selve diget vil blive undgået. 

21.9 Rekreative interesser 

Energinet vil gå i dialog med flugtskydebanen Galgemark for at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af anlægsarbej-

det, så der tages hensyn til aktiviteter på skydebanen, samtidig med at arbejdssikkerheden sikres. 

21.10 Menneskers sundhed 

Der er indarbejdet projekttilpasninger til minimering af magnetfeltet ved, at ledningerne er ophængt med asymmetrisk 

fasefølge. Herudover er anlægget generelt søgt placeret med så stor afstand som muligt til eksisterende boliger. Projek-

tets linjeføringen desuden tilpasset så færrest mulige boliger udsættes for magnetfelter.  

Det vurderes samlet set, at Energinet har fulgt Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip i forbindelse med planlægning 

af den nye højspændingsforbindelse således, at: 

Magnetfelter er indgået som en vurderingsparameter ved design af højspændingsforbindelsen 

Projektets linjeføring er tilpasset så nærhed til boliger så vidt muligt undgås 

Der er derfor ikke behov for supplerende afværgeforanstaltninger. 
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