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Hvad er VVM? 
 

Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 

fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs 

virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 

2010. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet 

væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 

 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og 

for den endelige beslutning om projektets realisering. 

 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det 

kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om 

alternativer. 

 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på  

 mennesker, fauna og flora  

 jordbund, vand, luft, klima og landskab  

 materielle goder og kulturarv, og  

 samspillet mellem disse faktorer 

 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne 

grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. 

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 

 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen med ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen 

udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunal-bestyrelsen. Miljøstyrelsen varetager imidlertid 

opgaven for de anlæg, hvor Miljøstyrelsen har godkendelseskompetencen og anlægget kan etableres 

inden for rammerne af den gældende lokalplan. 
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1. Indledning 

DONG Energy A/S ønsker at øge biomasseindfyringen og opnormere kapaciteten for 

Avedøreværket. 

EUs habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver stiller krav om udpegning af naturområder med streng 

beskyttelse af en række naturtyper samt visse arter af planter og dyr der forekommer i de udpegede 

områder. Direktiverne er i Danmark implementeret gennem Naturbeskyttelseslovens § 71 samt 

udmøntet detaljeret i habitatbekendtgørelsen1. De udpegede internationale 

naturbeskyttelsesområder betegnes Natura 2000-områder. Forekomsten af habitatnaturtyper og 

arter, som områderne er udpeget for at beskyttet, kaldes udpegningsgrundlaget. Der er strenge krav 

til dokumentation for, at foreslåede projekter eller planer ikke medfører skade på 

udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. 

Avedøreværket ligger i nærheden af de to Natura 2000-områder nr. 143 (Vestamager og havet syd 

for) og nr. 142 (Saltholm og omliggende hav), der potentielt kan blive påvirket af emissioner mv. fra 

værket. 

Miljøstyrelsen Roskilde har vurderet, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at projektet kan have en 

væsentlig effekt i Natura 2000-områderne og har derfor i henhold til habitatbekendtgørelsens2 

bestemmelser afgjort, at der skal gennemføres en konsekvensvurdering af projektets virkninger på 

Natura 2000-områderne under hensyn til bevaringsmålsætningerne for de pågældende områder. 

Vurderingen er bl.a. begrundet i Natur- og Miljøklagenævnets (NMKN) afgørelse af 4. november 

2011 vedr. en tidligere ansøgning om brændselsomlægning på Avedøreværket (Natur- og 

Miljøklagenævnet 2011). NMKN konkluderede vedr. det tidligere projekt, at "det ikke kan 

udelukkes, at projektet i sig selv eller i sammenhæng med værkets nuværende emissioner 

indebærer en risiko for skade på Natura 2000-områdets integritet, og at denne usikkerhed må 

medføre, at der skal foretages en nærmere vurdering". 

Viser konsekvensvurderingen, at projektet vil skade Natura 2000-områderne, kan der ikke 

meddeles godkendelse til projektet. 

Denne rapport indeholder en vurdering af projektets virkning på de nærliggende Natura 2000-

områder og indgår som en del af den samlede VVM-redegørelse. 

Det er de ansøgte ændringer i driften, der er genstand for vurderingerne i denne rapport, dvs. 

forskellen mellem miljøpåvirkningerne af det ansøgte projekt og miljøpåvirkningerne af driften på 

Avedøreværket, såfremt det ansøgte projekt ikke gennemføres. 

Det er de ansøgte ændringer i driften, der er genstand for vurderingerne i denne VVM-redegørelse, 

dvs. forskellen mellem virkningerne af det ansøgte projekt og virkningerne fra Avedøreværket, hvis 

det ansøgte projekt ikke realiseres. Desuden vurderes kumulative virkninger dels i form af de 

samlede virkninger fra værkets drift, dels i form af værkets bidrag sammenholdt med 

baggrundsbidraget.  Der er ikke kendskab til andre projekter, planer eller programmer, der vil 

medføre en øget deposition af stoffer, der skal indgå i en kumulativ vurdering. 

1.1 Læsevejledning 

Denne publikation er opbygget som fire dele. 

 

                                                                    
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer om udpegning og administration af 
internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 



  

 

Del 1 indeholder Kommuneplantillæg. Denne del gennemgår Kommuneplantillæg til Hvidovre  

Kommunes Kommuneplan 2009.  Kommuneplantillægget indeholder en gennemgang af forholdet 

til anden planlægning . 

 

Del 2 indeholder et ikke-teknisk resumé af den VVM-redegørelse, der er indeholdt i del 3. 

Miljøstyrelsens vurderinger af miljøpåvirkningerne fremgår af det ikke-tekniske resumé.  

 

Del 3 er VVM-redegørelsen uden det ikke-tekniske resumé, som fremgår af del 2. 

 

Del 4 er Naturkonsekvensvurderingen. Dette er nærværende rapport. 

 

Del 1 og del 2 er udarbejdet af Miljøstyrelse som myndighed i samarbejde med Dong Energy og 

Hvidovre Kommune. 

 

Del 3  og 4 er udarbejdet af Dong Energy som bygherre i samarbejde med Miljøstyrelsen som VVM-

myndighed. Denne arbejdsdeling er betinget af, at VVM-myndigheden i henhold til planlovens § 57a 

kan anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige 

for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM-

pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren, evt. sammen med sine konsulenter, 

udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-

myndigheden. Det er i sidste ende VVM-myndigheden, der er ansvarlig for gennemførelsen af den 

offentlige høring omkring forslaget til kommuneplantillæg med VVM.  

  

Samtidig med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillæg med VVM, er der offentliggjort 

et forslag til miljøgodkendelse. 

 

Bilag er samlet i et særskilt bilagsbind, del 5. Der er udarbejdet følgende bilag til VVM-

redegørelsen: 

› Bilag 1a: Høringsnotat fra første offentlighedsfase. Miljøstyrelsen Roskilde, 2012 

› Bilag 1b: Udkast til høringssvar fra første offentlighedsfase. Miljøstyrelsen Roskilde, 2012 

› Bilag 2: Visualiseringsrapport. Gotlieb Paludan, 2012 

› Bilag 3: Scenarier for brændselsomlægning. Notat. DONG Energy, 5. juli 2012 

› Bilag 4: Luftkvalitetsberegninger til VVM for Avedøreværket. Notat. DONG Energy, 16. 

august 2012 

› Bilag 5a: Depositioner af kvælstof og tungmetaller ved Avedøreværket. DCE - Nationalt 

Center for Miljø og Energi. Institut for Miljøvurdering. Aarhus Universitet. Notat. 4. juni 2012 

› Bilag 5b: Depositioner af kvælstof og tungmetaller ved Avedøreværket - supplerende figurer. 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Institut for Miljøvurdering. Aarhus Universitet. 

Notat. 30. maj 2012 

› Bilag 6a: Miljømåling - Ekstern støj. Avedøreværket. Eksisterende støjforhold marts 2012 

samt støjforhold ved øget biomasseanvendelse og opnormering. Rambøll, 2012 

› Bilag 6b: Infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer fra Avedøreværket. Rambøll, 2012 
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› Bilag 6c: Kumulative effekter af ekstern støj omkring Avedøreværket. Rambøll, 2012 

› Bilag 6d: Lydeffektbestemmelser af støjkilder på Avedøreværket. Rambøll, 2012 

› Bilag 7: Analyseresultater for vandprøver fra Køge Bugt. Prøvetagningsrapport nr. 535. 

Institut for bioscience/miljøvidenskab. Aarhus Universitet, 9. maj 2012 

› Bilag 8: Kalvebod Fælled. Undersøgelse af overfladejord. Notat. COWI. 1. maj 2012 

› Bilag 9a: Hydraulisk modellering af bidrag fra atmosfærisk deposition til havet og af ændret 

kølevandsudledning. Teknisk bilag til VVM-redegørelse. COWI, 20. september 2012 

› Bilag 9b: Vurdering af effekten af brændselsomlægningen på Avedøreværket på 

koncentrationen af tungmetaller i Klydesøen. COWI, 20. september 2012 

› Bilag 10a: Biologiske feltundersøgelser på Avedøre Holme og Vestamager. COWI, 19. 

september 2012 

› Bilag 10b: Biologiske feltundersøgelser. Optællinger af fugle ved Klydesøen. COWI, 21. juni 

2012 

› Bilag 11: Analyseresultater for vand og sediment fra Klydesøen. Eurofins, 28. juni 2012 

Nedenfor sammenfattes beskrivelsen af de ændringer, der er af betydning for vurderingen af 

projektets virkninger på Natura 2000-områderne N143 - Vestamager og havet syd for og N142 - 

Saltholm og omliggende hav. 

1.2 Formålet med projektet 

DONG Energy arbejder kontinuerligt for at reducere CO2-udledningen fra koncernens el- og 

varmeproduktion, både i Danmark og uden for landets grænser, ved at øge produktionen af "grøn 

energi". Målsætningen er en halvering af udledningen af CO2 per produceret MWh fra 2006 til 

2020, og i 2040 skal 85 % af DONG Energys samlede el- og varmeproduktion være CO2-neutral. 

Målsætningen skal være opfyldt for DONG Energys samlede energiproduktion, dvs. inkl. de 

udenlandske kraftværker og vindmøller. I forhold til 2006 anvendes i dag halvt så meget kul, og i 

2015 forventes anvendelsen at være reduceret til en tredjedel af den mængde kul, der anvendtes i 

2006. 

Ud over DONG Energys egen strategi for reduktion af CO2-emissionen har varmeselskaberne 

omkring København et ønske om at reducere CO2-emissionen i forbindelse med produktion af 

fjernvarme for derigennem at bidrage til målet om CO2-neutralitet i 2025-2030. Specifikt ønsker 

Københavns Kommune at være den første CO2 neutrale hovedstad allerede i 2025. 

Regeringen indgik i marts 2012 en energiaftale for årene 2012-2020 med alle partier i Folketinget 

undtagen Liberal Alliance. Det fremgår af aftalen, at godt 35 % af det danske energiforbrug i 2020 

skal dækkes af vedvarende energi. 

Et element i aftalen er en gradvis omstilling til vedvarende energi ved at omlægge til biomasse på de 

centrale kraftvarmeværker. 

DONG Energy har vurderet, at omlægningen af Avedøreværket til øget brug af bæredygtig biomasse 

udgør et afgørende element i opfyldelsen af Energiaftalen, de københavnske varmeselskabers 

(afledt af Københavns Kommunes ønske) og DONG Energys målsætninger. 



  

 

DONG Energy har derfor udarbejdet et projekt for omstilling af Avedøreværket således, at 

produktionen af el og varme primært baseres på anvendelsen af biomasse i form af træpiller 

samtidigt med, at anvendelsen af kul, olie og naturgas reduceres. Gennemførelsen af omstillingen til 

indfyring af en væsentlig større mængde af træpiller end i dag hviler på en række forudsætninger, 

som beskrives nærmere i de følgende afsnit. 

1.3 Brændselstyper og indfyret effekt 

Projektet omhandler: 

› Udvidelse af losse- og brændselslagerfaciliteter til en øget mængde biomasse inkl. 
etablering af et mellemlager til våd kulflyveaske 

› Omlægning af blok 1 til biomasseindfyring 
› Omlægning af blok 2’s hovedkedel til øget biomasseindfyring 
› Omlægning af blok 2’s biokedel til øget biomasseindfyring 
› Tilsætning af kulflyveaske. 

Projektet medfører ændringer af den indfyrede effekt på værkets blok 1, blok 2 – hoved- og 

biokedlen. De eksisterende samt de fremtidige effekter fremgår af Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Nominelt indfyret termisk effekt for kedler og brændselstyper for normal drift og overlastdrift 

Eksisterende situation Projektforslag 

 
Blok 1 

Blok 2 
hovedkedel 

Biok 2 
biokedel 

Blok 1 
Blok 2 

hovedkedel 
Blok 2 

biokedel 

Brændsel 
Kul 

Olie 

Naturgas 

Olie 

Træpiller 
(maks. 

300.000 t/år) 

Halm 

Flis 

Træpiller 

Naturgas 

Kul 

Olie 

Biomasse1 

Naturgas 

Olie 

Biomasse1 

Biomasse2 

Naturgas 

Mulighed 
for 
tilsætning 

- Kulflyveaske3 - Kulflyveaske3 Kulflyveaske3 - 

Indfyret 
effekt 

Alle 
brændsler: 
595 MW 

(Overlast 
kul: 670 

MW) 

805 MW 100 MW 

Kul, olie: 624 MW 

Biomasse: 642 MW 

(Overlast kul: 670 
MW) 

Olie: 805 MW 

Gas: 910 MW, 

Biomasse 960 
MW 

125 MW 

1) Defineret som biomasse, der er omfattet af IED, Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. 

november 2010 om industrielle emissioner. I beregningerne anvendes træpiller. 

2) Defineret som biomasse, der er omfattet af IED, Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. 

november 2010 om industrielle emissioner. I beregningerne anvendes halm. 

3) Kun ved indfyring med biomasse og olie. 

 

Den nominelt indfyrede termiske effekt svarer til kedlernes maksimale brændselslast. Det vil sige, 

at den indfyrede effekt er et udtryk for, hvor meget brændsel der maksimalt kan indfyres pr. 

tidsenhed. Den indfyrede effekt siger ikke noget om den årlige produktion af el og varme fra en 

kedel, da dette vil afhænge af den reelle belastning af kedlen samt antallet af driftstimer, hvor en 

kedel producerer til henholdsvis el- og varmenettet. 
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1.4 Scenarier for den fremtidige drift 

Scenarierne for den fremtidige drift er beskrevet på baggrund af DONG Energys notat med 

scenarier for brændselsomlægningen (DONG Energy 2012). Scenarierne beskriver den 

gennemsnitlige situation ved den trinvise omlægning af Avedøreværket fra overvejende fossile 

brændsler til overvejende biomasse, se oversigten i Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Oversigt over scenarier 

Scenarie Beskrivelse 

0-scenariet 
Fremtidig drift af Avedøreværket uden gennemførelse af projektet, dvs. med fortsat 
stor andel af kulindfyring 

Scenarie 1 
Biomasseanvendelsen på blok 2 forøges med overvejende varmeproduktion, men 
blok 1 omlægges endnu ikke. 

Scenarie 2 
Ændringerne beskrevet under scenarie 1 er gennemført. Biomasseanvendelsen 
udvides derudover med omlægning af blok 1 til mulighed for biomasse. 

Scenarie 3 
Ændringerne beskrevet under scenarie 1 og 2 er gennemført. Biomasseanvendelsen 
øges yderligere, idet værkets muligheder for at afsætte produceret varme øges. 
Derudover understøtter rammevilkårene også elproduktion på biomasse. 

 

For hvert scenarie er vurderet et gennemsnitligt årligt brændselsforbrug fordelt på brændselstyper 

og anlæg ud fra skønnet gennemsnitlig benyttelsestid for anlæggene.  

De gennemsnitlige årlige emissioner, der kan beregnes ud fra de tre driftsscenarier, er benyttet til at 

vurdere, om langvarig påvirkning med lave doser fra værket i sig selv eller i kombination med andre 

påvirkninger kan medføre skadelig virkning på Natura 2000-områder. Emissionerne i de tre 

driftsscenarier er ikke akut skadelige for arter eller habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget for de 

undersøgte Natura 2000-områder. 

Det fremtidige brændselsforbrug i både 0-scenariet og driftsscenarierne er vurderet ud fra DONG 

Energys strategimodel. Modellen beregner produktionen på de centrale danske kraftværker baseret 

på en vurdering af markedsforholdene. Der beregnes produktion på alle de centrale danske 

kraftværker, inkl. værker ejet af Vattenfall. Modellen tager højde for prognoser for produktion af el 

fra vindmøller, ligesom udenlandsk produktion, der importeres til Danmark, indgår i modellen. 

I 0-scenariet er strategimodellen anvendt til at beregne produktionen på Avedøreværket, ved den 

gældende miljøgodkendelse, uden gennemførelse af dette projekt. Det gennemsnitlige 

brændselsforbrug i tons er vist i Tabel 1.3 og antal driftstimer er beskrevet i bilag 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 1.3 Avedøreværkets samlede brændselsindfyring i 0-scenariet 

Brændsel 

Indfyret effekt v. normal drift 

Blok 1/Blok 2 hovedkedel/Blok 2 

biokedel/Gasturbiner 

0-scenariegas 

Mængde 

0-scenariegas 

Energi 

Kul 595 / - / - / - MJ/s 646.140 tons   15.636.600 GJ 

Naturgas - / 805 / - / 270 MJ/s 180.864.000 Nm3     7.162.200 GJ 

Fuelolie 595 / 805 / - / - MJ/s 2.489 tons       100.800 GJ 

Træpiller - / 660 / - / - MJ/s 300.000 tons     5.160.000 GJ 

Halm - / - / 100 / - MJ/s 148.966 tons     2.160.000 GJ 

Br. i alt   30.219.600 GJ 

Elproduktion      3.124.199 Mwh 

Varmeproduktion   10.400.157 GJ 

Kølevandstab      5.623.067 GJ 

Totalvirkningsgrad   71,6 % 

 

Den øgede biomasseanvendelse kan beskrives via 3 scenarier, som trinvis øger træpilleforbruget og 

reducerer forbruget af fossilt brændsel. 

I scenarie 1 er strategimodellen anvendt til at lave en prognose for de danske værkers produktion 

efter delvis opnormering af hovedkedlen på blok 2 (etablering af 4. mølle) med mulighed for 

fuldlastdrift på biomasse samt opnormering af halmkedlen på blok 2, mens konvertering af blok 1 er 

endnu ikke gennemført. Resultatet for Avedøreværket er vist i Tabel 1.4. 

Tabel 1.4 Det gennemsnitlige årlige brændselsforbrug på Avedøreværket i Scenarie 1 

Brændsel Indfyret effekt v. normal 

drift 

Blok 1/blok 2 
hovedkedel/blok 2 

biokedel/Gasturbiner 

Enhed 0-
scenarie 

Scenarie 
1 

Afvigelse i forhold 
til  

0-scenariet 

Kul 595 / - / - / - MJ/s Tons 646.140 605.455 -40.686 -6 % 

Naturgas 
- / 820 / - / 270 MJ/s 1000 

Nm3 
180.864 59.173 -121.691 -67 % 

Fuelolie 595 / 805 / - / - MJ/s Tons 2.489 2.489 - 0 % 

Træpiller - / 880 / - / - MJ/s Tons 300.000 994.605 694.605 232 % 

Halm - / - / 125 / - MJ/s Tons 148.966 170.690 21.724 15 % 

 

Den samlede energimængde i det indfyrede brændsel er øget med 21 % i forhold til 0-scenariet. Da 

der forventes øget kondensproduktion (med havvandskøling) forventes kølevandstabet øget fra 18,6 

% til 19,7 % eller i alt ca. 7.240 TJ/år. 

I scenarie 2 gennemføres konverteringen af blok 1 med opnormering ved træpilledrift, mens blok 

2 stort set fastholdes i samme gennemsnitsdrift som vurderet i Scenarie 1. Det forudsættes, at 

rammevilkår overvejende understøtter biomasseanvendelse til kraftvarmedrift, og der vil derfor 

stadig være et forbrug af fossilt brændsel til kondensproduktion, herunder kondensproduktion på 

kul på blok 1. Tabel 1.5 angiver brændselsforbruget i Scenarie 2 samt forskellen mellem Scenarie 2 

og 0-scenariet. 
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Tabel 1.5 Det gennemsnitlige årlige brændselsforbrug på Avedøreværket i Scenarie 2 

Brændsel Indfyret effekt v. normal 

drift 

Blok 1/blok 2 
hovedkedel/blok 2 

biokedel/Gasturbiner 

Enhed 0-
scenarie 

Scenarie 
2 

Afvigelse i forhold 
til 

0-scenariet 

Kul 595 / - / - / - MJ/s Tons 646.140 283.716 -362.425 -56 % 

Naturgas 
- / 820 / - / 270 MJ/s 1000 

Nm3 
180.864 64.082 -116.782 -65 % 

Fuelolie 595 / 805 / - / - MJ/s Tons 2.489 2.491 2 0 % 

Træpiller 640 / 880 / - / - MJ/s Tons 300.000 1.459.256 1.159.256 386 % 

Halm - / - / 125 / - MJ/s Tons 148.966 170.690 21.724 15 % 

 

Den samlede energimængde i det indfyrede brændsel er øget med 23 % i forhold til 0-scenariet. I 

forhold til scenarie 1 er der tale om en stigning på 1,3 %. En del af stigningen skyldes den dårligere 

virkningsgrad af biomassen i forhold til den mængde fossile brændsler (primært kul på blok 1), der 

er udgået i scenarie 2. 

Da der samlet forventes øget varmeproduktion på Avedøreværket, er kølevandstabet reduceret en 

smule til 18,7 % eller i alt 6.930 TJ/år. 

I scenarie 3 er der foretaget ændringer af hovedkedlen på blok 2, så denne bliver i stand til at 

levere mere varme til varmeforsyningen. Derudover antages rammevilkår ændret, så 

biomasseanvendelse til kondensdrift også bliver attraktivt, og der er derfor skønnet en øget 

biomasseanvendelse i forhold til scenarie 2, mens anvendelsen af fossilt brændsel er reduceret 

væsentligt. Tabel 1.6 angiver forskellen mellem Scenarie 3 og 0-scenariet. 

Tabel 1.6 Det gennemsnitlige årlige brændselsforbrug på Avedøreværket i scenarie 3 

Brændsel Indfyret effekt v. normal 

drift 

Blok 1/blok 2 
hovedkedel/blok 2 

biokedel/Gasturbiner 

Enhed 0-
scenarie 

Scenarie 
3 

Afvigelse i forhold til 
0-scenariet 

Kul 595 / - / - / - MJ/s Tons 646.140 44.331 -601.810 -93 % 

Naturgas 
- / 890 / - / 270 MJ/s 1000 

Nm3 
180.864 38.436 -142.427 -79 % 

Fuelolie 595 / 805 / - / - MJ/s Tons 2.489 2.491 2 0 % 

Træpiller 640 / 930 / - / - MJ/s Tons 300.000 1.885.186 1.585.186 528 % 

Halm - / - / 125 / - MJ/s Tons 148.966 201.724 52.759 35 % 

 

Den samlede energimængde i det indfyrede brændsel er øget med 26 % i forhold til 0-scenariet. I 

forhold til scenarie 2 er brændselsforbruget øget 2,6 % primært grundet en øget varmeproduktion 

fra Avedøreværket og i mindre grad den dårligere virkningsgrad ved drift på biomasse end på kul. 

Kølevandstabet er antaget reduceret til størrelsesorden 17,6 % eller ca. 6.700 TJ/år. 

Ved beregning af deposition af stoffer i omgivelserne benyttes de gennemsnitlige emissioner fra 

værkets skorstene i beregningerne, ligesom det gennemsnitlige brændselsforbrug over året, som 

angivet i ovenstående tabeller, benyttes. 



  

 

1.5 Emissioner af NOX, SO2 og tungmetaller 

Brændsler indeholder tungmetaller, svovl og kvælstof i små mængder. Ved forbrænding vil disse 

stoffer kunne findes i røggassen fra Avedøreværket (svovl som svovldioxid og kvælstof som 

kvælstofoxider). Det meste vil blive tilbageholdt ved røggasrensningen. NOX dannes endvidere i 

kedlerne ved en reaktion med luftens indhold af kvælstof. En stor del af de dannede kvælstofoxider 

fjernes igen i anlæggenes de-NOX-anlæg. Tabel 1.7 giver en oversigt over de forventede årlige 

emissioner af kvælstofoxider (NOX), svovldioxid (SO2) og en række tungmetaller fra Avedøreværket 

i 0-scenariet og i de tre driftsscenarier. Til sammenligning er også de historiske emissioner 

(gennemsnit 2003 - 2010) angivet i tabellen. 

Det fremgår, at der vil ske et generelt fald i emissionen af NOX, kviksølv og nikkel efter 

brændselsomlægningen på Avedøreværket i forhold til de historiske emissioner, mens emissionen 

af SO2 falde i scenarie 2 og 3. Emissionen af cadmium, krom, kobber, bly, arsen, selen og zink vil 

derimod stige set i forhold til de historiske emissioner. 

.
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Tabel 1.7 Emission af NOX, SO2, partikler og tungmetaller fra Avedøreværket i kg/år samt procentvise ændringer i forhold til de gennemsnitlige emissioner for 2003-2010 og 0-scenariet. Tal vist 
med fed skrift angiver emissionen i "worst case"-driftsscenariet for det pågældende stof. 

Parameter Gennemsni
tlige 

emissioner 
2003 - 2010 

0-scenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 0-Scenarie 

Ift. 
gennemsnit

lige 
emissioner 
2003-2010 

Scenarie 1 

Ift. 
gennemsnit

lige 
emissioner 
2003-2010 

Scenarie 2 

Ift. 
gennemsnit

lige 
emissioner 
2003-2010 

Scenarie 3 

Ift. 
gennemsnit

lige 
emissioner 
2003-2010 

Scenarie 1 
ift. 0-

scenarie 

Scenarie 2 
ift. 0-

scenarie 

Scenarie 3 
ift. 0-

scenarie 

NOX 1.900.000 584.040 737.822 814.483 731.595 - 69,3 % - 61,2 % - 57,1 % - 61,5 % 26,3 % 39,5 % 25,3 % 

SO2 430.000 443.882 477.637 383.653 363.258 3,2 % 11,1 % - 10,8 % -15,5 % 7,6 % -13,6 % -18,2 

Partikler 102.000 86.556 121.856 121.495 126.748 -15,1 % 19,5 % 19,1 % 24,3 % 40,8 % 40,4 % 46,4 % 

Cadmium, Cd 1,0 1,8 3,4 3,7 4,3 80 % 240 % 270 % 330 % 83,8 % 104 % 136 % 

Kviksølv, Hg 13,5 12,1 13,2 11,0 9,6 - 10,4 % - 2,2 % - 18,5 % - 28,9 % 9,1 % -8,9 % -20,8 % 

Krom, Cr 11,6 10,1 15,8 16,5 17,5 -12,9 % 36,2 % 42,2 % 50,9 % 57,4 % 63,5 % 74,3 % 

Kobber, Cu 5,7 1) 8,2 13,6 14,5 15,9 43,9 % 138,6 % 154,4 % 178,9 % 66,7 % 78,1 % 94,7 % 

Nikkel, Ni 31,5 12,7 17,8 17,6 18,2 - 59,7 % - 43,5 % - 44,1 % - 42,2 % 40,6 % 38,5 % 43,2 % 

Bly, Pb 10,5 6,7 11,0 11,7 12,8 - 56,7 % 4,8 % 11,4 % 21,9 % 64,4 % 74,1 % 91,1 % 

Vanadium, V 
2) 

18,4 24,6 23,8 23,9 - - - - 34,0 % 29,5 % 30,2 % 

Arsen, As 6,6 10,0 14,3 14,3 14,8 351,5 % 116,7 % 116,7 % 124,2 % 42,9 % 43,0 % 48,1 % 



  

 

Parameter Gennemsni
tlige 

emissioner 
2003 - 2010 

0-scenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 0-Scenarie 

Ift. 
gennemsnit

lige 
emissioner 
2003-2010 

Scenarie 1 

Ift. 
gennemsnit

lige 
emissioner 
2003-2010 

Scenarie 2 

Ift. 
gennemsnit

lige 
emissioner 
2003-2010 

Scenarie 3 

Ift. 
gennemsnit

lige 
emissioner 
2003-2010 

Scenarie 1 
ift. 0-

scenarie 

Scenarie 2 
ift. 0-

scenarie 

Scenarie 3 
ift. 0-

scenarie 

Molybdæn, Mo 
2) 

3,3 5,0 5,5 5,9 - - - - 50,9 % 63,1 % 76,8 % 

Selen, Se 106 237,4 265,0 245,0 232,9 124 % 150 % 131 % 119,7 % 11,6 % 3,2 % -1,9 % 

Zink, Zn 25 1) 55,0 123,4 141,5 165,6 120 % 393,6 % 466 % 562,4 % 124 % 157 % 201 % 

1) Gennemsnit 2008 - 2010. Data for 2003 - 2007 ikke tilgængelige 

2) Ingen tilgængelige data 
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2. Afgrænsning og metode for effektvurdering 

Avedøreværket ligger direkte op til Natura 2000-område nr. 143 - "Vestamager og havet syd for". 

Natura 2000-område nr. 143 omfatter to internationale naturbeskyttelsesområder, nemlig 

habitatområde H127 og fuglebeskyttelsesområde F111. 

Værket ligger desuden ca. 12 km fra Natura 2000-område nr. 142. "Saltholm og omliggende hav". 

Området omfatter habitatområde H126 og fuglebeskyttelsesområde F110. 

En række habitatnaturtyper (marine og terrestriske) og arter indgår som udpegningsgrundlag for de 

to habitatområder, og en række fuglearter indgår som udpegningsgrundlag for 

fuglebeskyttelsesområderne.  

Natura 2000-konsekvensvurderingen omfatter en vurdering af effekter af de tre driftsscenarier på 

de habitattyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlagene for de to Natura 2000-områder. 

Virkningerne af driftsscenerierne er vurderet i forhold til virkningerne af 0-alternativet, idet 

differencen mellem et driftsscenarie og 0-scenariet afspejler den ændring af belastning, der vil ske 

af miljøet ved gennemførelse af projektet i det givne scenarie.  

2.1 Beliggenhed og udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne 

Beliggenhed og udstrækning af Natura 2000 områderne N143 "Vestamager og havet syd for" og 

N142 "Saltholm og omliggende hav " er vist på Figur 2.1. 

Udpegningsgrundlagene for de to Natura 2000-områder er vist i Tabel 2.1 og Tabel 2.2. Det skal 

bemærkes, at Naturstyrelsen har foreslået visse ændringer i udpegningsgrundlagene for de to 

Natura-2000 områder. De foreslående ændringer har været i høring (Naturstyrelsen 2012b). 

Høringsfristen var 20. august 2012. De foreslåede ændringer fremgår af tabellen og gennemgås 

under de detaljerede beskrivelser af udpegningsgrundlagene. De foreslåede ændringer indgår også i 

effektvurderingerne. 

 



  

 

 

Figur 2.1.  Beliggenhed og udstrækning af Natura 2000-områderne N143 "Vestamager og havet syd for"(der omfatter 
EF-habitatområdet H127 og EF-fuglebeskyttelsesområde F111) og N142"Saltholm og omliggende hav "(der omfatter EF-
habitatområdet H126 og EF-fuglebeskyttelsesområde F110). Beliggenheden af Avedøreværket er vist med rød signatur. 
 
Tabel 2.1 Habitatnaturtyper og arter der er udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N143 "Vestamager og havet 
syd for" (habitatområde H127 og fuglebeskyttelsesområde F111). 

Kod
e 

Habitatnaturtyper og arter 

Terrestriske habitatnaturtyper i habitatområde H127 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde (Naturstyrelsen har foreslået, at denne 
habitatnaturtype udgår) 

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
(Naturstyrelsen har foreslået at denne habitatnaturtype udgår) 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 

2190 Fugtige klitlavninger 

1330 Strandenge 

2120 Hvide klitter og vandremiler (Naturstyrelsen har foreslået, at denne habitatnaturtype udgår) 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (Indgår ikke i det nuværende 
udpegningsgrundlag men Naturstyrelsen har foreslået at den tilføjes) 

6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (Indgår ikke i det nuværende 
udpegningsgrundlag men Naturstyrelsen har foreslået at den tilføjes) 

Marine habitatnaturtyper i habitatområde H127 
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1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

1160 Større lavvandede bugter og vige 

1150 * Kystlaguner og strandsøer 

Fugle i fuglebeskyttelsesområde F111** 

 Lille skallesluger, rørhøg, plettet rørvagtel, klyde, almindelig ryle, havterne, dværgterne, 
mosehornugle, skarv, knopsvane, troldand, stor skallesluger 
Naturstyrelsen har foreslået, at fiskeørn, rørdrum og vandrefalk tilføjes, og at knopsvane 
udtages af udpegningsgrundlaget. 

* Betyder at habitatnaturtypen er en prioriteret habitatnaturtype, hvilket betegner en habitatnaturtype, der nyder 

særlig beskyttelse og som vurderes at være af fællesskabsbetydning. Det betyder at der kun i ganske særlige 

tilfælde kan opnås tilladelse til gennemførelse af et projekt, der kan påvirke den væsentligt  

** I kapitel 8 er der givet en mere detaljeret oversigt over fuglene i udpegningsgrundlaget, hvoraf fremgår, om 

fuglene er på udpegningsgrundlaget som trækkende eller som ynglefugle samt deres bestandsmæssige status 

Tabel 2.2 Habitatnaturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N142."Saltholm og 
omliggende hav (Habitatområde H126 og Fuglebeskyttelsesområde F110). 

Kode Habitatnaturtyper og arter 

Terrestriske habitatnaturtyper i habitatområde H126 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde (Naturstyrelsen har foreslået at denne 
habitatnaturtype udgår) 

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 

1330 Strandenge 

Marine habitatnaturtyper i habitatområde H126 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

1160 Større lavvandede bugter og vige 

1150 * Kystlaguner og strandsøer 

1170 Rev 

Marine arter i habitatområde H126 

1364
  

Gråsæl (Halichoerus grypus) 

1365
  

Spættet sæl (Phoca vitulina) 

Fugle i fuglebeskyttelsesområde F110** 

 Sangsvane, havørn, rørhøg, vandrefalk, bramgås, klyde, almindelig ryle, brushane, 
fjordterne, havterne, dværgterne, mosehornugle, skarv, knopsvane, grågås, pibeand, 
skeand, ederfugl.  
Naturstyrelsen har foreslået, at rovterne tilføjes, og at sangsvane udtages af 
udpegningsgrundlaget. 

* Betyder at habitatnaturtypen er en prioriteret habitatnaturtype, hvilket betegner en habitatnaturtype, der nyder 

særlig beskyttelse og som vurderes at være af fællesskabsbetydning. Det betyder at der kun i ganske særlige 



  

 

tilfælde kan opnås tilladelse til gennemførelse af et projekt, der kan påvirke den væsentligt 

** I kapitel 8 er der givet en mere detaljeret oversigt over fuglene i udpegningsgrundlaget, hvoraf fremgår, om 

fuglene er på udpegningsgrundlaget som trækkende eller som ynglefugle samt deres bestandsmæssige status 

2.2 Vurderingens omfang 

Natura 2000-konsekvensvurderingen omfatter: 

› Beskrivelse af de eksisterende naturforhold i relation til forekomst, bevaringsstatus/prognose 

og bevaringsmålsætninger for habitatnaturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlagene 

for hver af de to Natura 2000-områder 

› Vurderinger af effekterne af de tre driftsscenarier og 0-Alternativet på de habitattyper og arter, 

der indgår i udpegningsgrundlagene for de to Natura 2000- områder. I vurderingerne indgår 

også kumulative effekter og effekterne af den baggrundsbelastning, som naturen i områderne 

er udsat for 

› Forslag til afværgeforanstaltninger til at eliminere, minimere eller kompensere for uønskede 

miljømæssige virkninger på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne af såvel 

projektforslaget som af 0-alternativet 

› Forslag til overvågningsprogram i relevant omfang 

› Beskrivelse af eventuelle mangler i datagrundlaget, der kan have betydning for vurderingernes 

validitet. 

Beskrivelser og vurderinger er delt ind i følgende fire afsnit: 

› Terrestriske habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlagene for habitatområderne 

H126 og H127 

› Marine habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlagene for habitatområderne H126 og 

H127 

› Marine pattedyr, der indgår i udpegningsgrundlagene for habitatområde H126 

› Fugle, der indgår i udpegningsgrundlagene for fuglebeskyttelsesområderne F110 og F111. 
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2.3 Potentielle effekter, der vurderes 

Figur 2.2 giver en oversigt over de potentielle miljømæssige effekter af 0-Alternativet og de tre 

driftsscenarier, der vurderes i Natura 2000-konsekvensvurderingen. 

 

 

Figur 2.2 Potentielle effekter af 0-alternativet og de tre driftsscenarier for brændselsomlægning og opnormering af 
Avedøreværket. 

 

Potentielle effekter, der vurderes i Natura 2000-konsekvensvurderingen, omfatter effekter på 

habitatnaturtyper og arter i udpegningsgrundlagene af: 

› Atmosfærisk deposition af kvælstof i form af kvælstofoxider (NOX), der udledes med 

røggasserne fra værket og fra skibe, der transporterer brændsel til værket. Kvælstof virker som 

gødning og kan derfor påvirke næringsfattige habitatnaturtyper i en negativ retning ved at 

påvirke konkurrenceforholdene mellem arterne. Endvidere virker kvælstofoxider forsurende i 

jordmiljøet 

› Atmosfærisk deposition af svovl i form af svovldioxid (SO2), der udledes med røggasserne fra 

værket og fra skibe, der transporterer brændsel til værket, bidrager også med svovldioxid. 

Svovl virker forsurende og kan derfor påvirke habitatnaturtyper i en negativ retning ved at 

påvirke jordens og planternes pH-værdi 

› Atmosfærisk deposition af tungmetaller til Natura 2000-områderne. Særligt kviksølv (Hg) i 

det marine miljø er et opmærksomhedspunkt, idet området omkring Kalvebodløbet i forvejen 

er belastet med kviksølv fra historiske udledninger. Samtidigt er kviksølv toksisk i meget små 

koncentrationer og kan bioakkumuleres 

› Udledning af kølevand. Udledning af kølevand medfører højere vandtemperaturer i et 

influensområde ud for udledningspunktet 

› Udledning af spildevand via Spildevandscenter Avedøres rensningsanlæg på Avedøre Holme 



  

 

› Direkte spildevandsudledning fra Avedøreværket til Køge Bugt 

› Forstyrrelse fra skibstrafik. Skibs- og pramtransport af brændsler kan potentielt påvirke fugle 

og sæler i Natura 2000-områderne. 

2.4 Metoder anvendt til effektvurderingerne 

Effektvurderingerne er baseret på: 

› Beskrivelse og vurdering af eksisterende forhold herunder specielt: 

› Udbredelse, bevaringsstatus/prognose og bevaringsmålsætninger for habitatnaturtyper 

og arter i udpegningsgrundlagene for de to Natura 2000-områder, med fokus på bl.a. 

kvælstoffølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områderne  

› Beskrivelse af den eksisterende belastning med tungmetaller, særligt kviksølv, i Natura 

2000-områderne. 

› Beregninger af atmosfærisk deposition af kvælstof, svovldioxid, kviksølv og andre 

tungmetaller  

› Beregninger af spredning af kvælstof og spredning og sedimentation af tungmetaller 

deponeret på vandoverfladen i Natura 2000-området vha. MIKE-21-modellen 

› Beregninger af koncentrationer af tungmetaller i Klydesøen hidrørende fra emissionen af 

metaller med røggas vha. en empirisk model   

› Beregninger af stigning i vandtemperatur som følge af udledning af kølevand af MIKE-21-

modellen 

› Vurderinger af udledning af spildevand på baggrund af mængder og sammensætning samt 

grænseværdier for diverse spildevandsparametre 

› Beregninger af den forventede støjbelastning fra Avedøreværket efter opdatering af værkets 

støjmodel og beregninger af støj fra skibe, der transporterer brændsel til værket samt 

vurderinger af effekter af støj på fugle og sæler ud fra oplysninger fra litteraturen. 

Det er vurderet, om der kan opstå kumulative effekter. 

De anvendte metoder og datagrundlag er nærmere beskrevet i: 

› Kapitel 4 for terrestriske habitatnaturtype 

› Kapitel 5 for marine habitatnaturtyper 

› Kapitel 6 for sæler 

› Kapitel 7 for fugle. 
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3. Terrestriske habitatnaturtyper  

3.1 Metode 

Beskrivelsen af de eksisterende terrestriske naturforhold i relation til forekomst, status og 

bevaringsmålsætninger for terrestriske habitattyper, der indgår i udpegningsgrundlagene for de to 

Natura 2000-områder, er baseret på: 

› Natura 2000-plan 2010-2015 for Natura 2000 område nr. 143 Vestamager og havet syd for  

› Natura 2000-plan 2010-2015 for Natura 2000 område nr. 142 Saltholm og omkringliggende 

hav  

› Supplerende data fra Naturstyrelsens kortlægning af terrestriske naturtyper 2010-2011 

(Danmarks Miljøportal 2012a og 2012b) 

› Botaniske feltundersøgelser udført af COWI på Vestamager i maj og juni 2012 

› Prøvetagning og analyse af jordprøver til dokumentation af de eksisterende forhold mht. 

koncentrationsniveauer af tungmetaller i det terrestriske miljø. Der er udtaget et antal 

jordprøver på Kalvebod Fælled (Natura 2000-område nr. 143, Vestamager og havet syd for) 

ved feltundersøgelser i april 2012. Der er udtaget prøver af de øverste 10 cm jord på 12 

lokaliteter, omtrent jævnt fordelt over arealet. På hver lokalitet er udtaget 5 delprøver inden 

for et felt på 5x5 m, som er sammenstukket til én samleprøve per lokalitet. Alle prøver er 

efterfølgende analyseret for deres indhold af 11 tungmetaller (bly, cadmium, krom, kobber, 

kviksølv, nikkel, zink, arsen, molybdæn, selen og vanadium) på Højvang Laboratorium ved 

hjælp af standardiserede analysemetoder (ICP-metoden (Inductively Coupled Plasma), for alle 

metaller på nær kviksølv. For kviksølv er der anvendt FIMS, (Flow Injection Mercury System). 

Vurderingen af effekter på terrestriske habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlagene for 

de to Natura 2000-områder, er baseret på beregninger af deposition af kvælstof, svovldioxid, 

kviksølv og andre tungmetaller på baggrund af oplysninger om emissioner i driftsscenarierne samt i 

0-scenariet sammenholdt med kendskab til depositionsformer, overfladernes karakter og lokal 

meteorologi. 

Depositionsberegningerne er gennemført af Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE (DCE 

2012a). Detaljer vedrørende den anvendte metode og resultaterne af beregningerne fremgår af bilag 

5. 

Effekten af deposition af tungmetaller, herunder kviksølv, er vurderet i forhold til forslag til 

økologiske jordkvalitetskriterier udarbejdet af DMU i 1990erne. 

Effekten af depositionsbidraget af kvælstof fra Avedøreværket er vurderet for habitatnaturtyperne 

ud fra tålegrænser fastlagt af Naturstyrelsen (Skov- og Naturstyrelsen 2005). 

Forsuringseffekten af deponeret svovldioxid og kvælstofoxider er beregnet og vurdere ved 

sammenligning med relevante tålegrænser (Skov- og Naturstyrelsen 2003). 

Vurderinger af miljømæssige effekter omfatter såvel merbidrag i driftsscenarierne i forhold til 0-

scenariet som det samlede bidrag fra Avedøreværket. 

Kumulative effekter af bidrag fra Avedøreværket og fra baggrundsdepositioner baseret på 

tilgængelige oplysninger fra DCE er ligeledes vurderet. 



  

 

3.2 Eksisterende forhold 

3.2.1 Natura 2000-område nr. 143 - Vestamager og havet syd for 

Landarealerne i Natura 2000-området på Sydamager samt Vestamager er et inddæmmet 

lavvandsområde, som tidligere har været anvendt af militæret. Området er et kerneområde for 

plantearter, der ellers ville være forsvundet i denne del af landet.  

Størstedelen af landområdet er strandeng med laguner og rørsump. Der findes også strandoverdrev, 

træbevoksede arealer og mindre skove. Området er gennemskåret af kanaler, og der findes flere 

søer.  

Vestamager og Sydamager er fredet. Arealerne på Vestamager syd for Øresundsmotorvejen er 

udlagt som vildtreservat. I vildtreservatet er et 400 ha stort område omkring Klydesøen udlagt som 

en lukket del af reservatet. Der er offentlig adgang til den øvrige del af reservatet. Der er også 

offentlig adgang til det fredede område på Sydamager med undtagelse af forsvarets arealer på 

Aflandshage. Der er dog forbud mod adgang i fuglenes yngletid visse steder (Københavns Amt 2006 

a). 

Størstedelen af Vestamager og en række områder på Sydamager er endvidere omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Figur 3.1 Vestamager er kunstigt skabt, men rummer mange fine naturkvaliteter Her ses hulkravet kodriver ved 
Skrædderholmen. 

Udpegningsgrundlag 

Følgende terrestriske habitatnaturtyper indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 

143:  

› Habitatnaturtype 1210. Enårig vegetation på stenede strandvolde  

› Habitatnaturtype 1310. Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 

koloniserer mudder og sand 
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› Habitatnaturtype 1330. Strandenge  

› Habitatnaturtype 2120. Hvide klitter og vandremiler 

› Habitatnaturtype 2130. * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 

grønsværklit) 

› Habitatnaturtype 2190. Fugtige klitlavninger 

Som nævnt i afsnit 3.1 har Naturstyrelsen foreslået at Habitatnaturtyper 1210, 1310 og 2120 udgår 

af udpegningsgrundlaget og at følgende habitatnaturtyper tilføjes: 

› Habitatnaturtype 6210. Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund  

› Habitatnaturtype 6230*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

De foreslående ændringer har været i offentlig høring, men Naturstyrelsen har ikke truffet 

beslutning om ændringerne endnu. 

Udbredelsen af terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000-området fremgår af Figur 3.2. I det 

følgende gennemgås udbredelse, bevaringsprognose og bevaringsmålsætninger for disse 

habitatnaturtyper. 

 



  

 

Figur 3.2 Udbredelse af terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000-område nr. 143 - Vestamager og havet syd for 
(Danmarks Miljøportal 2012a). 
 

Habitatnaturtype 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 

Denne habitatnaturtype defineres som "Stenede eller grusede strande eller strandvolde med enårige 

planter, der vokser på opskyllet materiale som tang eller grus. Opskyllet materiale aflejres typisk 

som små volde og er rigt på kvælstofholdigt, organisk materiale. Visse flerårige arter hører med til 

plantesamfundet, men der skal være overvægt af enårige planter" (DMU 2010b). 

Habitatnaturtypens udbredelse i Natura 2000-området på Vestamager er ikke angivet på de seneste 

opdaterede habitatkort baseret på Naturstyrelsens kortlægning af terrestriske naturtyper 2010-2011 

(Danmarks Miljøportal 2012a). Feltundersøgelserne i maj 2012 viste, at naturtypen ikke findes i 

den nordlige del af Natura 2000-området. 

Naturstyrelsen har da også foreslået, men endnu ikke vedtaget, at denne habitatnaturtype udgår af 

udpegningsgrundlaget.  

Habitatnaturtype 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 

koloniserer mudder og sand 

Denne habitatnaturtype defineres som "Vegetation, der præges af enårige strandplanter, som 

koloniserer mudder- eller sandflader ved kysten. En vigtig del af denne naturtype udgøres af 

kvellervade, men også saltpander, myretuer og andre arealer med pionervegetation af enårige 

planter, som strandgåsefod eller strandfirling, indgår" (DMU 2010b). 

Naturtypens udbredelse i Natura 2000-området på Vestamager er ikke kortlagt i forbindelse med 

basisanalysen (Københavns Amt 2006 a) og er ikke angivet på de seneste opdaterede habitatkort 

baseret på Naturstyrelsens kortlægning af terrestriske naturtyper 2010-2011 (Danmarks Miljøportal 

2012a). Kalveboddiget langs Vestamagers kystlinje giver ikke plads til denne naturtype langs 

kysten. Den tidligere kystlinje inde på Vestamager ligger beskyttet og er domineret af flerårige arter. 

Feltundersøgelserne i juni 2012 viste imidlertid, at habitatnaturtypen forekommer i nogle hektarer i 

mosaik med habitatnaturtype 1330 langs Klydesøens nordøstlige bred. Her ses større mudderflader, 

der er domineret af kveller og den meget sjældne, men indslæbte firkløft.  

Det er foreslået, men endnu ikke vedtaget, at denne habitatnaturtype udgår af 

udpegningsgrundlaget. 
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Figur 3.3 Mosaik af mudderflader med kveller (rød) og mere strandengspræget vegetation med græs i området nord 
for Klydesøen 

 

Figur 3.4 Kveller med røde sukkulente skud samt den sjældne, men indslæbte firkløft, der har gule blomster. 
 

Habitatnaturtype 1330 - Strandenge  

Strandenge defineres som "plantesamfund som jævnligt oversvømmes af havet, f.eks. ved 

vinterstorme, samt tilsvarende vegetation af salttålende græsser og urter ved kysten selvom der ikke 



  

 

forekommer oversvømmelse. Naturtypen omfatter både den klassiske græssede salteng ved kysten, 

den ugræssede strandsump og vegetation på opskyllede tanglinjer i strandenge. Naturtypen findes 

langs kyster, der er beskyttet mod væsentlig bølgepåvirkning og deraf følgende erosion" (DMU 

2010b). 

Denne habitatnaturtype dækker et areal på 1671 ha i Natura 2000-området (Miljøportalen 2012). 

Der findes mange sjældne planter netop på strandengene på Vestamager, blandt andet blå iris, 

øresunds-hønsetarm og brændeskærm. Maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt findes også (Københavns 

Amt 2006 a).  

En del af strandengene er i dårlig økologisk tilstand, da de er tilgroet med især bjerg-rørhvene og 

generelt er blevet mere og mere ferske med tiden, da de ikke længere overskylles af havet. 

Habitatnaturtype 2120 - Hvide klitter og vandremiler 

Denne habitatnaturtype defineres ved "De yderste rækker af klitter langs kysterne og heraf afledte 

vandremiler og lignende. De kaldes hvide klitter og danner ofte rækker langs kysten med en typisk 

bevoksning af hjælme eller marehalm. Fra toppen af klitterne sker der en mindre, konstant 

sandflugt, og i læsiden aflejres der sandtunger, som gør klitten lys at se på og giver den navnet den 

hvide klit. Tykkelsen af flyvesandslaget er ligesom for de øvrige klittyper ikke afgørende. Selv et få 

cm tykt lag flyvesand er nok til at henføre et areal til klittyperne" (DMU 2010b). 

Habitatnaturtypen er ikke fundet ved basiskortlægningen, og er ikke angivet på de seneste 

opdaterede habitatkort baseret på Naturstyrelsens kortlægning af terrestriske naturtyper 2010-2011 

(Danmarks Miljøportal 2012a). Habitatnaturtypen forekommer ikke på Vestamager på grund af 

diget og dermed følgende mangel på kystdynamik. Naturstyrelsen har da også foreslået at denne 

habitatnaturtype udgår af udpegningsgrundlaget. 

Habitatnaturtype 2130 - *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 

grønsværklit) 

Denne habitatnaturtype er defineret som "Stabile klitter med et mere eller mindre lukket 

vegetationsdække af urteagtige planter - græsser, urter, mosser eller laver, ofte i mosaik. 

Kalkindholdet i jorden kan variere meget, alt efter alder og udvaskning af klitterne. Naturtypen 

omfatter både grå klit og grønsværklit, samt andre undertyper domineret af urteagtige planter; 

typisk bag den hvide klit. Da klitter opdeles i over 5 forskellige naturtyper som ofte blander sig på et 

konkret areal, kan et areal være præget af naturtypens plantesamfund allerede ved en dækningsgrad 

omkring 20 % af arealet, hvis ingen af de øvrige naturtyper har større dækning. Tykkelsen af 

flyvesandslaget er ligesom for de øvrige klittyper ikke afgørende. Selv et få cm tykt lag flyvesand er 

nok til at henføre et areal til klittyperne" (DMU 2010b). 

Habitatnaturtypen er markeret med en asterisk. Det betyder, at den er en prioriteret 

habitatnaturtype, der vurderes at være af fællesskabsbetydning. Det betyder at der kun i ganske 

særlige tilfælde kan opnås tilladelse til gennemførelse af et projekt, der kan påvirke den væsentligt. 

Habitatnaturtypen er ikke nævnt i basiskortlægningen (Københavns Amt 2006 a), men fremgår af 

Naturstyrelsens supplerende kortlægning af terrestriske naturtyper 2010-2011 (Danmarks 

Miljøportal 2012a) med forekomster på Amager Sydstrand, hvor den findes i mosaik med andre 

klittyper inden for et areal på 25 ha. 

Habitatnaturtype 2190 - Fugtige klitlavninger 

Habitatnaturtypen er defineret som: "Fugtige eller vanddækkede klitlavninger med dominans af 

urteagtige planter eller frit vand. Naturtypen er meget varieret og særegen og omfatter en række 

forskellige undertyper såsom kær, fugtige græs- og sivbevoksede områder, rørsump, samt små 

klitsøer i klitlavninger. Naturtypen trues ved sænkning af grundvandsstanden. Partier af træer, 

buske eller dværgbuske henføres til andre naturtyper, selvom de også findes i klitlavninger. 

Tykkelsen af flyvesandslaget er ligesom for de øvrige klittyper ikke afgørende. Selv et få cm tykt lag 

flyvesand er nok til at henføre et areal til klittyperne" DMU 2010b). 
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I den vestligste del af Natura 2000 området findes der kær, fugtige græs- og sivbevoksede områder, 

rørsump, samt søer, men de forekommer ikke i tilknytning til klitter, og habitatnaturtypen vurderes 

derfor ikke at forekomme her.  

Habitatnaturtypen er ikke nævnt i basiskortlægningen (Københavns Amt 2006 a), men fremgår af 

det seneste kort over habitatnaturtyper baseret på Naturstyrelsens kortlægning af terrestriske 

naturtyper 2010-2011 (Danmarks Miljøportal 2012a) med forekomster på Amager Sydstrand, hvor 

den findes i mosaik med andre klittyper inden for et areal på 14 ha. 

Habitatnaturtype 6210. Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund 

*(Vigtige orkidelokaliteter) 

Habitatnaturtypen er defineret som: "Overdrevsvegetation, inklusive skrænter og krat, som er 

ekstensivt drevet og vokser på mere eller mindre kalkrig bund, og som ikke omfattes af type 6120 på 

meget tør åben sandjord. Typen rummer talrige undertyper og skal opfattes ganske bredt. Der skal 

som regel have været græsset, selvom græsning kan være ophørt for en del år siden eller eventuelt 

kun sker ved den naturlige fauna. Med ekstensivt drevet menes, at florasammensætningen ikke er 

forarmet grundet gødskning, sprøjtning eller omlægning. Naturtypen er prioriteret i de tilfælde, 

hvor den rummer en vigtig orkidélokalitet, d.v.s. indeholder i) Mange orkidéarter, eller ii) en vigtig 

bestand af mindst een orkidéart, som ikke anses for særlig almindelig, eller iii) en eller flere 

orkidéarter, som er rødlistede (anses for sjældne eller meget sjældne) (DMU 2010b)". 

Habitatnaturtypen er registreret ved Amager sydstrand, se Figur 3.2, inden for et areal på 4 ha. Det 

skal bemærkes, at der ved feltundersøgelserne ikke blev påvist orkidéer på overdrevsarealet. 

Habitatnaturtype 6230**Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur 

bund 

Habitatnaturtypen er defineret som: " Den del af dansk overdrevsvegetation (inklusive græshede), 

som er ekstensivt drevet og vokser på mere eller mindre sur bund, og som danner 

sammenhængende (sluttet) grønsvær (domineret af flerårige arter), inklusive krat eller buske og 

succesionstrin af heder, hvor bølget bunke dominerer - dog eksklusiv områder præget af 

dværgbuske. "(DMU 2010b). Habitatnaturtypen er registreret ved Amager sydstrand, se Figur 3.2, 

inden for et areal på 0,8 ha. 

Bevaringsstatus/prognose 

Bevaringsstatus/prognose for habitatnaturtyper og arter i udpegningsgrundlagene er en vurdering 

af, hvordan deres tilstand vil være i fremtiden, såfremt der ikke sker ændringer i udnyttelsen og i de 

trusler, der eksisterer i dag. Det er for terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000-planen vurderet 

(Naturstyrelsen 2011a): 

› At bevaringsstatus/prognose er ugunstig for habitatnaturtyperne 1330 Strandeng (på grund 

af tilgroning med græsser og højurter), 2130* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation 

(grå klit og grønsværklit) og 2190 Fugtige klitlavninger (på grund af at laveste tålegrænse for 

kvælstofdeposition er overskredet, og at grå/grøn klit har dårlig struktur) 

› At bevaringsstatus/prognose er ukendt for habitatnaturtyperne 1210 Enårig vegetation på 

stenede strandvolde og 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 

koloniserer mudder og sand og 2120 Hvide klitter og vandremiler da disse habitatnaturtyper 

endnu ikke var kortlagte.  

Habitatnaturtyperne 1210, 1310 og 2120 er ikke angivet på de seneste opdaterede habitatkort 

(Danmarks Miljøportal 2012a). Habitatnaturtype 1310 blev imidlertid fundet langs Klydesøens 

nordøstlige bred under de botaniske feltundersøgelser i området i maj 2012. Habitatnaturtyperne 

1210 og 2120 blev ikke fundet under feltundersøgelserne. Naturstyrelsen har foreslået at de tre 

habitatnaturtyper udgår af udpegningsgrundlaget. 

 

 



  

 

Bevaringsmålsætning 

Der er i naturplanen opstillet målsætninger med det formål at sikre eller genoprette gunstig 

bevaringsstatus for de habitatnaturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området. 

Der er opstillet følgende målsætninger for de terrestriske habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget 

for habitatområde H143 (Naturstyrelsen 2011a): 

› Strandengene, der udgør over 5 % af arealerne i den kontinentale del af Danmark, og de øvrige 

lysåbne habitatnaturtyper, sikres en god høj naturtilstand.  

› Områdets økologiske integritet sikres i form af en for habitatnaturtypernes hensigtsmæssig 

drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og 

etableringsmuligheder. 

› Udviklingen i areal og tilstand af habitatnaturtypen 1330 Strandeng skal være stabil eller i 

fremgang.  

3.2.2 Natura 2000-område nr. 142-Saltholm og omliggende hav 

Saltholm er privatejet og har traditionelt været udnyttet til græsning uden anvendelse af 

kunstgødning og sprøjtemidler. Der er kun to fastboende familier på Saltholm og herudover kun 

enkelte sommerhusbeboelser på den nordlige del af øen.  

Langt størstedelen af landarealet er strandeng. Saltholm er omfattet af en landskabsfredning, der 

bl.a. indebærer, at den eksisterende landskabs- og naturtype skal bevares, og at der ikke må ændres 

i driftsformen på strandengene. 

Natura 2000-området ved Saltholm inkluderer Svaneklapperne og andre små omliggende øer, den 

kunstige ø Peberholm og de omkringliggende havområder. Naturudviklingen på Peberholm 

moniteres af Øresundsforbindelsen. Der sker en løbende tilgroning og udvikling på Peberholm, som 

henligger uden nogen form for naturpleje, tilsåning eller beplantning. Der blev i alt observeret 24 

ynglende fuglearter på Peberholm i 2008, herunder splitterne og sorthovedet måge som førstegangs 

ynglefugle. Endvidere er der en stor koloni af hættemåger (Øresundsbro Konsortiet, 2009). 

Hele Saltholm er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Udpegningsgrundlag 

Følgende terrestriske habitatnaturtyper indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 

142:  

› Habitatnaturtype 1210. Enårig vegetation på stenede strandvolde  

› Habitatnaturtype 1310. Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 

koloniserer mudder og sand 

› Habitatnaturtype 1330. Strandeng.  

Naturstyrelsen har foreslået at habitatnaturtype 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 

udgår af udpegningsgrundlaget. Resultaterne af høringssvarene foreligger dog ikke endnu. 

Udbredelsen af habitatnaturtyperne i Natura 2000-området fremgår af Figur 3.5.  
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Figur 3.5 Udbredelse af terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000-område nr. 142 - Saltholm og omliggende 
hav.(Kilde: Danmarks Miljøportal 2012a). 

Habitatnaturtype 1210 - Enårig vegetation på stenede strandvolde  

Udbredelse af og arts sammensætning i denne habitatnaturtype på Saltholm er ikke kortlagt i 

basisanalysen (Københavns Amt 2006b) og er ikke angivet på de seneste opdaterede habitatkort 

(Danmarks Miljøportal 2012a). 

Habitatnaturtype 1310 - Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 

koloniserer mudder og sand 

Denne habitatnaturtype findes inden for et samlet areal på 760 ha imellem habitatnaturtype 1330 

Strandeng.(Danmarks Miljoportal 2012). Artssammensætningen er ikke undersøgt ved feltarbejde 

(Københavns Amt 2006b).  

Habitatnaturtype 1330 - Strandeng 

Strandeng udgør langt størstedelen af landarealet på Saltholm (i alt 1671 ha). Følgende 

karakteristiske arter blev fundet på strandengene under basiskortlægningen: harril, kryb-hvene, 



  

 

stilket kilebæger, spydmælde, sandkryb, strandmalurt, rød svingel, strandtrehage, strandvejbred, 

strandannelgræs, gåsepotentil, kødet hindeknæ, almindelig kvik, strandasters, strandkamille og 

enskællet sumpstrå (Københavns Amt 2006b). 

I området findes følgende invasive arter: kæmpe-bjørneklo, bukketorn og rynket rose. Alle tre arter 

forekommer dog i beskedent omfang. 

Bevaringsstatus/prognose 

Det er i Natura 2000-planen vurderet (Naturstyrelsen 2011b): 

› At bevaringsstatus/prognose er gunstig for habitatnaturtypen 1330 Strandeng da den har 

gode strukturforhold og ikke vurderes at være kritisk belastet af kvælstofdeposition. 

› At bevaringsstatus/prognose er ukendt for: habitatnaturtyperne 1210 Enårig vegetation på 

stenede strandvolde og 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 

koloniserer mudder og sand da habitatnaturtyperne ikke er kortlagt. 

Bevaringsmålsætning 

Der er opstillet følgende målsætninger for de terrestriske habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget 

for habitatområde H142 (Naturstyrelsen 2011b): 

› Alle terrestriske habitatnaturtyper sikres en god/høj naturtilstand. Områdets strandenge, der 

udgør over 5 % af arealerne i den kontinentale del af Danmark, prioriteres højt, både som 

habitatnaturtype og som yngle- og levested for de fugle området er udpeget for. 

› Områdets økologiske integritet sikres i form af en for habitatnaturtypernes hensigtsmæssig 

drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og 

etableringsmuligheder. 

› Habitatnaturtyperne skal have en gunstig bevaringsstatus. 

› Udviklingen i areal og tilstand af Habitatnaturtypen 1330. Strandeng skal være stabil eller i 

fremgang.  

3.3 Mulige påvirkninger 

3.3.1 Eutrofiering (kvælstof) 

Kvælstof virker som gødning og kan påvirke næringsfattige habitatnaturtyper i en negativ retning. 

Kvælstof (og fosfor) er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange habitatnaturtyper. 

Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan føre til ændret sammensætning af plantearter i 

følsomme habitatnaturtyper, fordi nogle få næringsstofelskende arter er i stand til at udkonkurrere 

arter, der er tilpasset et lavt niveau af næringsstoffer. Derved falder artsdiversiteten, og de 

habitatnaturtype-karakteristiske arter, typiske lavere og langsomt voksende arter, forsvinder. 

Atmosfærisk deposition af kvælstof hidrørende fra Avedøreværkets emissioner af kvælstofoxider 

kan således potentielt bidrage til gødningsvirkning i Natura 2000-områderne og true et udsnit af 

nøglearter for habitatnaturtyperne, der således muligvis ikke opnår gunstig bevaringstilstand. 
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3.3.2 Forsuring (svovldioxid og kvælstofoxider) 

Svovl er et mikronæringsstof for planter. Tilførsel af svovldioxid kan derudover virke forsurende på 

jordmiljøet og derved ændre livsbetingelser for planter og jordboende dyr. Forsuring af jord 

påvirker de biologiske og kemiske processer i jorden. 

Eksempelvis vil forsuring bevirke, at de fleste metaller vil blive mere biotilgængelige for optagelse i 

planters rødder. Jorden vil ligeledes blive udsat for udvaskning af metaller og kan herved få 

formindsket bufferkapacitet, dvs. formindsket evne til at modstå syrepåvirkning. Dette gælder dog 

næppe for Vestamager, hvor netto-grundvandsstrømmen er opadgående og derved vil modvirke 

udvaskning. 

Endvidere kan forsuring medføre, at balancen mellem nitrat-N og ammonium-N vil blive 

forskubbet mod en større andel af ammonium-N, der i høje koncentrationer kan virke som gift for 

planter. 

Atmosfærisk deposition af svovldioxid og andre forsurende stoffer hidrørende fra Avedøreværkets 

emissioner kan således potentielt bidrage til forsuring af Natura 2000-områdernes landarealer. 

Kvælstofoxider kan lige som svovldioxid bidrage til forsuring af jord. Det er den samlede 

forsuringseffekt, der skal vurderes. 

3.3.3 Tungmetaller 

Deposition af kviksølv og andre tungmetaller, der udledes via røggassen fra Avedøreværket, kan 

potentielt påvirke planter og dyr i Natura 2000-områderne, dels ved at udøve giftvirkning dels ved, 

at stofferne bioakkumuleres. Det er således f.eks. velkendt, at akkumulering af kviksølv i planter 

kan forårsage hæmning af fotosyntesen og hæmning af udviklingen af rødder, hvilket kan forårsage 

nedsat vækst. 

3.4 Vurdering af virkninger 

3.4.1 Eutrofiering (kvælstof) 

 

Emission og deposition af kvælstof 

Kvælstofpåvirkningen af det terrestriske miljø i de to Natura 2000-områder vurderes 

altovervejende at skyldes atmosfærisk deposition. Den samlede påvirkning skyldes dels emissioner 

fra Avedøreværket, dels et generelt baggrundsbidrag fra lokale såvel som fjernereliggende kilder, 

herunder udenlandske kilder, se Del 3: VVM-redegørelse og miljøvurdering - teknisk redegørelse. 

Emissionen af NOX fra Avedøreværket ligger i dag på ca. 1.900 t/år (gennemsnitlig årlig emission i 

perioden 2003 - 2010). Gennemsnitsværdien dækker over, at der er sket et fald i NOX-emissionen 

fra Avedøreværket gennem perioden, fra 1.800 - 2.500 t/år frem til 2008 og 1.100 - 1.400 t/år fra 

2009 og fremefter. Med en fremtidig mere effektiv fjernelse af NOX som resultat af den øgede NOX-

afgift, der trådte i kraft den 1. juli 2012, forventes emissionen af NOX fra værket at ville falde 

markant i forhold til i dag3.  

Der forventes således for 0-scenariet en NOX-emission på omkring 580 t/år, mens emissionen i 

driftsscenarie 1 er beregnet til ca. 740 t/år, i driftsscenarie 2 til ca. 810 t/år og i driftsscenarie 3 til 

ca. 730 t/år. 

                                                                    
3 I 2012 forventes en samlet reduktion af NOX-udledningen i Danmark på 10 mio. kg, jf. bemærkningerne til lovforslaget til lov 
nr. 1385 af 28. december 2011 ”Lov om ændringer af afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og 
lov om afgift af naturgas og bygas". Det svarer til ca. 7,5 % reduktion i den samlede danske udledning af NOX i 2012. Der 
foreligger ikke tilgængelige oplysninger om forventede besparelser i NOX-udledningen på længere sigt. 



  

 

På baggrund af disse emissionsdata har det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE 2012) 

beregnet depositionen for 0-scenariet og de tre driftsscenarier på de omliggende arealer, herunder 

Natura 2000-området. Metoder og alle resultater er afrapporteret i Del 5:Bilagsbind. 

Figur 3.6 og Figur 3.7 viser resultaterne af beregningerne af hhv. 0-scenariet og driftsscenarie 2, 

som er det driftsscenarie, der giver den største belastning (worst case-scenariet) for kvælstof. Figur 

3.8 viser merbelastningen af driftsscenarie 2 i forhold til 0-scenariet.  

Som det fremgår, vil merdepositionen af kvælstof for scenarie 2 i forhold til 0-scenariet ligge i 

størrelsesordenen 0,01 - 0,03 kg N/ha/år i størstedelen af Natura 2000-området på Vestamager. 

Merdepositionen er en anelse højere i et skovområde i Natura 2000-området ca. 5 km øst for 

Avedøreværket (≤ 0,04 kg N/ha/år). I dette område er der ikke af hverken staten eller COWI 

kortlagt arealer, der kan klassificeres som en habitatnaturtype, som indgår i udpegningsgrundlaget. 

På Saltholm er den øgede deposition beregnet til under 0,01 kg N/ha/år. 

 

Figur 3.6 Gennemsnitlig årlig deposition af kvælstof fra Avedøreværket i 0-scenariet i kg N/ha/år (DCE 2012) Den 
røde linje angiver isolinjen for 0,1 kg N/ha/år  
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Figur 3.7 Gennemsnitlig årlig deposition af kvælstof fra Avedøreværket i driftsscenarie 2 (mest belastede) i kg N/ha/år 
(DCE 2012) De røde linjer angiver isolinien for 0,1 kg N/ha/år  
 



  

 

 
Figur 3.8 Maksimalt merbidrag af kvælstof som følge af projektet i kg N/ha/år, dvs. forskellen mellem worst case-
scenariet (scenarie 2) og 0-scenariet (DCE 2012a). 

Vurdering af effekter af kvælstof på udpegningsgrundlagene 

Baseret på erfaringer har Skov- og Naturstyrelsen (nu: Naturstyrelsen) udarbejdet tålegrænser for 

kvælstof for beskyttede habitatnaturtyper i Natura 2000-områder (Skov og Naturstyrelsen 2005). 

Tålegrænserne for relevante terrestriske habitatnaturtyper er gengivet i Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Erfaringsbaserede tålegrænser for kvælstof i udvalgte beskyttede habitatnaturtyper. (Skov- og Naturstyrelsen 
2005) i kg N/ha/år.  

Habitatnaturtype Tålegrænse 
(Kg N/ha/år)  

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde1) Ikke relevant 

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 
koloniserer mudder og sand 

30-40 

1330 Strandenge 30-40 

2120 Hvide klitter og vandremiler 10-20 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 
grønsværklit) 

10-20 

2190 Fugtige klitlavninger 10-25 

6210. Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund  15 -25 

6230*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 10 -20 
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1) Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet habitatnaturtyperne er naturligt kvælstofrige, 

ufølsomme for atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, f.eks. 

grundvand eller overfladenær afstrømning. 

Merbidraget som følge af projektet 

Kvælstofoxidemissionen fra Avedøreværket forventes som følge af den øgede NOX-afgift at falde 

drastisk i forhold til de historiske emissioner, se Tabel 1.7. Det samme vil Avedøreværkets bidrag til 

kvælstofdeposition i Natura 2000-områder. Det gælder såvel 0-scenariet som de 3 driftsscenarier.  

Langt størstedelen af arealerne af udpegede habitatnaturtyper i Natura 2000-område N143 

(Vestamager og havet syd for) tåler ganske høje tilførsler af kvælstof. Som det fremgår af Tabel 3.1, 

er habitatnaturtypen 1330 Strandenge, der udgør langt det største areal i Natura 2000-området, 

ganske robust over for kvælstofpåvirkning og er erfaringsmæssigt upåvirket af kvælstofdepositioner på 

30-40 kg per hektar per år. De samme tålegrænser gælder også for habitatnaturtypen 1310 Vegetation 

af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand. Habitatnaturtype 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde, der dog ikke er registeret i området, er særlig 

robust. Der er således ikke fastsat empiriske tålegrænser for kvælstoftilførsel. Denne 

habitatnaturtype er naturligt kvælstofrig, ufølsom for atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det 

største bidrag fra andre kilder, f.eks. grundvand eller overfladenær afstrømning. 

Størst følsomhed over for kvælstof af habitatnaturtyperne, der indgår i udpegningsgrundlaget for 

habitatområdet på Vestamager, er 2120 Hvide klitter og vandremiler, 2130 * Stabile kystklitter med urteagtig 

vegetation (grå klit og grønsværklit) og 2190 Fugtige klitlavninge . Habitatnaturtyperne 6230 *Artsrige 

overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund og 6210. Overdrev og krat på mere eller mindre 

kalkholdig bund, som begge foreslås tilføjet udpegningsgrundlaget, er tilsvarende følsomme. Disse 

habitatnaturtyper tåler erfaringsmæssigt ikke mere end 10 til 20 (og 10-25) kg N/ha/år. Habitatnaturtype 2120 

er ikke registreret i Natura 2000-området på Vestamager og det er foreslået men endnu ikke besluttet, at den 

udgår af udpegningsgrundlaget 

Merdepositionen i det mest belastende scenarie (scenarie 2) i forhold til 0-scenariet i de 

kvælstofrobuste habitatnaturtyper, 1310 (ved Klydesøen) og 1330, hvor sidstnævnte udgør langt det 

største areal af de udpegede habitatnaturtyper, er beregnet til 0,01-0,03 kg N/ha/år, hvilket er helt 

marginalt i forhold til baggrundsdepositionen på 10 - 11 kg N/ha/år (DCE 2011a).  

For de mere kvælstoffølsomme klit-habitatnaturtyper (2130 og 2190) og habitatnaturtyperne 6210 og 

6230 med tålegrænser på 10-25 kg N/ha/år gælder, at kvælstofdepositionen i dag allerede 

overstiger den lave ende af tålegrænsen - omend kun svagt. Den beregnede merdeposition af 

kvælstof for scenarie 2 (det mest belastende) i forhold til 0-scenariet i disse habitatnaturtyper er ≤ 

0,01 kg N/ha/år svarende til under 1 promille af den eksisterende baggrundsdeposition. 

Merbidraget til kvælstofbelastning fra øget biomassefyring på Avedøreværket vurderes samlet at 

være marginalt og i praksis uden betydning for kvælstofbelastningen i klit-habitatnaturtyperne på 

Sydamager.  

Hertil kommer, at den øgede NOX-afgift, der trådte i kraft den 1. juli 2012, forventes at medføre et 

fald i baggrundsdepositionen i Natura 2000-området som følge af fald i emissioner fra danske 

punktkilder. Endvidere forventes ny regulering på europæisk plan (f.eks. nyt NEC4 direktiv og IE-

direktivet5) at medføre en reduktion af den del af baggrundsdepositionen, der kan henføres til 

udenlandske kilder (62-86% (Ellerman et al 2003))  

Merbidraget som følge af biomasseanvendelse på Avedøreværket vurderes på den baggrund ikke i 

sig selv at ville forhindre eller forsinke opnåelsen af gunstig bevaringsstatus for klit-

habitatnaturtyperne i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området på Vestamager. 

                                                                    
4 Nationalt emissionsloft (national emission ceiling) 
5 EU-direktiv 2010/75/EU af 17. december 2010 om industrielle emissioner 



  

 

 

Figur 3.9 Maksimalt merbidrag til deposition af kvælstofoxider (scenarie 2) sammenholdt med forekomst af 
terrestriske naturtyper. 
 

På Saltholm er den øgede deposition beregnet til under 0,01 kg N/ha/år. Det vil ikke påvirke de 

kvælstofrobuste, terrestriske natur typer, der indgår i udpegningsgrundlaget (1210, 1310 og 1330), 

hvoraf dog kun strandeng (1330) er registreret. Bagrundsdepositionen i strandenge på Saltholm 

ligger i dag langt under den laveste tålegrænse for denne habitatnaturtype. Merbidraget til 

kvælstofbelastning på Saltholm fra øget biomassefyring på Avedøreværket vurderes også her at 

være marginalt og i praksis uden betydning for kvælstofbelastningen i habitatnaturtyperne i Natura 

2000-området på Saltholm.  

Det samlede bidrag fra Avedøreværket 

Når man inddrager det samlede bidrag fra Avedøreværket til deposition af kvælstof i 

habitatnaturtyperne på land i scenarie 2 (det mest belastende scenarie), når man til samme 

konklusion som for vurderingen af effekten af merbidraget til kvælstofbelastningen fra projektet: 

› Det samlede kvælstofbidrag fra Avedøreværket i de kvælstofrobuste habitatnaturtyper 1310 og 

1330 på Vestamager er beregnet til 0,06-0,1 kg N/ha/år, (Figur 3.7), hvilket er beskedent i 

forhold til baggrundsdepositionen på 10 - 11 kg N/ha/år (DCE 2011a). I disse habitatnaturtyper 

vil den samlede kvælstofdeposition (baggrundsdeposition samt bidrag fra Avedøreværket) 

ligge langt under tålegrænserne - både 0-scenariet og ved øget biomasseindfyring på værket. 

 

Den samlede emission af kvælstof fra Avedøreværket i dag og ved gennemførelse af projektet 

om øget biomasseindfyring vurderes derfor ikke at medføre en miljømæssig effekt i 
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habitatnaturtyperne 1310 og 1330. Naturtype 1210 er ikke registreret på Vest-og Sydamager, 

men samme konklusion ville gælde for denne naturtype, hvis den fandtes i Natura 2000-

området. 

› I de mere kvælstoffølsomme og allerede - om end svagt - kvælstofbelastede klit-

habitatnaturtyper på Sydamager (2130 og 2190) samt habitatnaturtyperne 6210 og 6230 er den 

samlede deposition af kvælstof, som skyldes emission af NOX fra Avedøreværket, beregnet til 

0,01 - 0,02 kg N/ha/år svarende til 1 - 1,5 promille af baggrundsdepositionen. Den samlede 

kvælstofdeposition, som kan henføres til emission af NOX fra Avedøreværket, vurderes således 

at være marginal og i praksis uden betydning for kvælstofbelastningen i de registrerede klit-

habitatnaturtyperne. Naturtype 1210 er ikke registreret på Sydamager, men samme konklusion 

ville gælde for denne naturtype, hvis den fandtes.  

Som nævnt ovenfor forventes den øgede NOX-afgift pr. 1. juli 2012 samt international 

regulering at medføre er fald i baggrundsdepositionen fra såvel danske som udenlandske 

kilder. 

Den samlede kvælstofdeposition, som kan henføres til emission af NOx fra Avedøreværket, 

vurderes på den baggrund ikke i sig selv at ville forhindre eller forsinke opnåelsen af gunstig 

bevaringsstatus for klithabitatnaturtyperne i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

på Vestamager. Det samme vil være tilfældet for de foreslåede nye naturtyper 6210 og 6230. 

› På Saltholm er den totale kvælstofdeposition hidrørende fra Avedøreværkets emissioner 

beregnet til 0,01- 0,03 kg N/ha/år. Det vil ikke påvirke de kvælstofrobuste, terrestriske 

habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget (1210, 1310 og 1330), hvoraf dog kun 

1330 (Strandeng) er registreret, idet baggrundsdepositionen på Saltholm i dag er langt under 

den laveste tålegrænse 1330 (og 1310 hvis den i øvrigt fandtes). Habitatnaturtype 1210 er 

robust over for kvælstof og har ingen tålegrænse. Naturtype 1330 har i dag en gunstig 

bevaringsstatus, og biokonvertering af Avedøreværket vil således ikke ændre denne status. 

Deposition af kvælstof fra skibe, der transporterer brændsel  

Antallet af skibsture per dag stiger fra 0,7 i scenarie 0 til 2,1 per dag i scenarie 3, en stigning på 1,4 

skibsture per dag. Sammenlignes med antallet af skibe, der sejler gennem Øresund, udgør det en 

stigning på 1,5 %.  

I 0-scenariet er NOX-emissionen ved skibstransport af brændsel mv. i nærområdet omkring Natura 

2000-områderne N142 og N143 konservativt estimeret til 17 tons pr. år, mens det i 

driftsscenarierne tilsvarende er estimeret til 30 - 37 tons pr. år, når det forudsættes, at kravene til 

NOX-emissioner fra skibe ikke skærpes i fremtiden. Emissioner fra skibstransport af brændsler mv. 

vil således stige med op til 20 tons om året (scenarie 3) i forhold til 0-scenariet. Det svarer til 

omkring 2,7 % af den forventede NOX-emission fra Avedøreværket. Det bemærkes, at depositionen 

fra emissionen i 0-scenariet (eksisterende situation) indgår som del af den forventede 

baggrundsdeposition. 

Det er sandsynligt, at Østersøen og de indre danske farvande bliver udpeget som NOX-

emissionskontrolområder. Det betyder, at kravene til NOX-emissioner fra skibe forventes skærpet 

fra 2016. Når dette antages som forudsætning, kan NOX-emissionen ved skibstransport af brændsel 

mv. i nærområdet omkring de to Natura 2000-områder konservativ estimeres til 6 tons pr. år i 0-

scenariet og 10 - 12 tons pr år i driftsscenarierne. Det svarer til en stigning i emissionen med op til 7 

tons om året svarende til omkring 1 % af NOX-emissionen fra Avedøreværket. 

Da stigningen i antallet af skibe til og fra Avedøreværket er begrænset, og da meremissioner af NOX 

fra skibe på strækningerne nær Natura 2000-områderne på Vestamager og Saltholm er meget 

begrænsede i forhold til Avedøreværkets emissioner, vurderes det samlet, at stigningen i NOX-



  

 

emissionen fra den øgede skibstrafik som følge af projektet vil være uden betydning for 

kvælstofbelastningen af Natura 2000-områderne på Vestamager og Saltholm. 

Der vurderes således ikke at være en kumulativ effekt på kvælstofbelastningen i Natura 2000-

områderne på Vestamager og Saltholm som følge af en øget skibstrafik til og fra Avedøreværket ved 

gennemførelse af projektet. Det bemærkes, at depositionen fra emissionen i 0-scenariet (den 

eksisterende situation) allerede indgår i baggrundsdepositionen. 

3.4.2 Forsuring (svovldioxid og kvælstofoxider) 

 

Emission og deposition af forsurende stoffer 

Svovldioxid (SO2) kan sammen med kvælstofoxider (NOX) have en forsurende effekt i jord. Ved 

vurderingen af den forsurende effekt skal der derfor ses på det samlede bidrag af SO2 og NOX. 

Svovldioxid 

Emissionen af svovldioxid i Danmark ligger i dag på 12 - 13 % af, hvad den lå på for 20 år siden, og 

baggrundsdepositionen af svovl i hovedstadsområdet i dag er angivet til 4 - 5 kg S/ha pr. år (DCE 

2011b). Dette svarer til 0,25 - 0,31 keq/ha/år (kiloækvivalenter pr. hektar pr. år), idet 1 eq svarer til 

32 g SO2. 

Det skønnes, at ca. 50 % af svovldioxiddeposition skyldes udenlandske kilder (DCE 2011a). 

Blandt driftsscenarierne er emissionen af svovldioxid og dermed depositionen heraf til land størst i 

scenarie 1. Svovldioxiddepositionen ved scenarie 1 er vist i Figur 3.10. Den største deposition 

optræder i et skovområde ca. 5 km øst for Avedøreværket, hvor der i 0-scenariet og scenarie 1 

deponeres henholdsvis 0,56 og 0,59 kg SO2/ha/år (henholdsvis 0,017 og 0,018 keq/ha/år). Det 

svarer til en stigning på ca. 5 % i scenarie 1 i forhold til 0-scenariet. I scenarie 2 og 3 er 

svovldioxiddepositionen lavere end i 0-scenariet. 

Projektets maksimale merbidrag til svovldioxiddeposition på Vestamager er således 0,001 

keq/ha/år. 
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Figur 3.10 Deposition af svovldioxid fra Avedøreværket i driftsscenarie 1 (i kg/ha/år). Maksimum er 0,59 kg/ha/år til 
skov ca. 5 km fra Avedøreværket (DCE 2012a). 

 



  

 

 

Figur 3.11 Merbidrag i deposition af svovldioxid som følge af projektet, dvs. forskellen mellem worst case scenariet 
(scenarie 1) og 0-scenariet (i kg/ha/år) (DCE 2012a). 

Det samlede bidrag fra Avedøreværket til svovldioxiddeposition på Vestamager udgør i scenarie 1 

(worst case-scenariet) maksimalt 5,8-7,2 % af baggrundsdepositionen. 

Kvælstofoxider 

Baggrundsdepositionen af kvælstof i form af kvælstofoxider er 10 - 11 kgN/ha/år (DCE 2011b). Det 

svarer til 0,71 - 0,79 keq/ha/år, idet 1 eq svarer til 14 g N. 

Der er redegjort for projektets maksimale bidrag til kvælstofdeposition i Natura 2000-områderne i 

det foregående. 

Samlet deposition af forsurende stoffer 

Tabel 3.2 angiver depositionen af forsurende stoffer (svovldioxid og kvælstofoxider) på Vestamager. 

Den samlede baggrundsdeposition af forsurende stoffer er beregnet til ca. 1,1 keq/ha/år, idet der er 

antaget de høje værdier i intervallet for baggrundsdeposition af svovldioxid og kvælstofoxider. Hvis 

de lave værdier i intervalet for baggrundsdeposition anvendes, kan den samlede 

baggrundsdeposition beregnes til ca. 1,0 keq/ha/år. 

Merbidraget til deposition af forsurende stoffer udgør maksimalt 0,003 keq/ha/år (scenarie 1) 

svarende til ca. 0,3 % af baggrundsdepositionen. I scenarie 1 (worst case-scenariet) udgør det 

samlede bidrag fra Avedøreværket maksimalt 0,028 keq/ha/år svarende til ca. 2,8 % af 

baggrundsdepositionen.  

Tabel 3.2 Samlet maksimal deposition af forsurende stoffer (SO2 og NOX) på Vestamager i forhold til 
baggrundsbelastningen 
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Parameter 0-scenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Maksimalt 
merbidrag som 

følge af projektet  

Maksimalt bidrag af SO2 fra 
Avedøreværket (keq/ha/år) 0,017 0,018 0,015 0,014 - 

Maksimalt bidrag af NOX fra 
Avedøreværket (keq/ha/år) 0,008 0,010 0,011 0,009 - 

Samlet maksimalt bidrag fra 
Avedøreværket (SO2 og NOX) 
(keq/ha/år) 0,025 0,028 0,026 0,023 0,003 (scenarie 1) 

Baggrundsdeposition af SO2 
(højeste baggrund er valgt) 
(keq/ha/år) 0,312 0,312 0,312 0,312  

Baggrundsdeposition af NOX 
(højeste baggrund er valgt) 
(keq/ha/år) 0,785 0,785 0,785 0,785  

Samlet baggrundsdeposition af 
SO2 og NOX (keq/ha/år) 1,097 1,097 1,097 1,097  

Samlet deposition af NOX og 
SO2 (baggrundsdeposition og 
bidrag fra Avedøreværket) 
(keq/ha/år) 1,12 1,22 1,12 1,12  -  

Avedøreværkets andel af 
baggrundsbelastning (%) 2,5 % 2,8 % 2,6 % 2,3 % 0,3 % 

 

På Saltholm er projektets maksimale merbidrag til deposition af forsurende stoffer marginalt. 

Svovldioxiddeposition ligger på < 0,01 kg SO2/ha/år svarende til < 0,0003 keq/ha/år. Merbidraget 

til deposition af kvælstofoxider er < 0,01 kg N/ha/år svarende til < 0,0007 keq/ha/år. Samlet udgør 

projektets maksimale merbidrag af forsurende stoffer på Saltholm < 0,09 % af den samlede 

baggrundsdeposition. 

Avedøreværkets samlede bidrag til deposition af forsurende stoffer på Saltholm er maksimalt 0,1 kg 

SO2/ha/år svarende til 0,003 keq/ha/år og maksimalt 0,03 kg N/ha/år svarende til 0,002 

keq/ha/år. Samlet udgør Avedøreværkets maksimale bidrag til deposition af forsurende stoffer på 

Saltholm ca. 0,005 keq/ha/år eller ca. 0,5 % af den samlede baggrundsdeposition. 

Vurdering af effekter 

Som en del af NOVANA-overvågningsprogrammet har DMU undersøgt jordens typiske surhedsgrad 

i en række terrestriske habitatnaturtyper. Tabel 3.3 viser resultaterne for de habitatnaturtyper, der 

forekommer i udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne på Vestamager og Saltholm. 

Tabel 3.3 Målte pH-værdier i jord i udvalgte habitatnaturtyper i Danmark. (DMU 2006) 

Habitatnaturtype Typisk pH-værdi i jord 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 6 

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 
koloniserer mudder og sand 

N/A 

1330 Strandenge 6 

2120 Hvide klitter og vandremiler N/A 



  

 

Habitatnaturtype Typisk pH-værdi i jord 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 
grønsværklit) 

4 - 5 

2190 Fugtige klitlavninger 4 - 5 

6210. Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund  6,41) 

6230*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 4,42) 

1) Gennemsnit af 16 lokaliteter 

2) Gennemsnit af 14 lokaliteter 

Det ses af tabellen, at der i habitatnaturtyperne 1330 Strandeng og 1210 Enårig vegetation på 

stenede strandvolde er fundet på let sure jorde. Sidstnævnte habitatnaturtype er dog ikke fundet i 

habitatområdet, og Naturstyrelsen har foreslået, at den udtages af udpegningsgrundlaget. 2130* 

Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), 2190 Fugtige klitlavninger 

samt 6230*Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund har mere sur jord. 

Der foreligger ikke oplysninger om habitatnaturtypen 2120 Hvide klitter og vandremiler, som dog 

heller ikke er fundet i området, og som Naturstyrelsen også har foreslået udtaget af 

udpegningsgrundlaget. Der foreligger ikke tilgængelige oplysninger om pH i jord/sand/sediment i 

habitatnaturtype 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer 

mudder og sand. 

Den forsurende effekt af baggrundsdepositionen i området er 1,0 - 1,1 keq/ha/år. Hertil kommer et 

bidrag fra Avedøreværket på op til 0,028 keq/ha/år på Vestamager, se Tabel 3.2 og op til 0,005 

keq/ha/år på Saltholm. 

Det maksimale merbidrag til forsuring i Natura 2000-området på Vestamager som følge af 

projektet er 0,004 keq/ha/år (scenarie 1), svarende til et øget forsuringsbidrag på 1 - 2 %. Dette 

estimat er konservativt og tager ikke højde for vækstoptag, kvælstofprocesser eller jordens 

bufferevne. Ligeledes er der ikke taget højde for syrereducerende kationer. 

Tålegrænser i forhold til forsuring, defineret som faktisk forsuring uden vækstoptag og 

kvælstofprocesser, er for flere danske naturtyper i Skov- og Naturstyrelsen (2003) angivet til 0,9-

2,4 keq/ha/år for fersk natureng og overdrev og til 0,8-2,7 keq/ha/år for løvskov (dog 0,8-2,2 

keq/ha/år for egeskov). Nåleskov har en tålegrænse svarende til 1,0-4,1 keq/ha/år. Der foreligger 

ikke tålegrænser for forsurende stoffer i habitatnaturtyperne på Vestamager og på Saltholm. 

Nærmeste relevante tålegrænse er for ferske enge og overdrev på 0,9 - 2,4 keq/ha/år. 

Baggrundsdepositionen af forsurende stoffer på Vestamager og Saltholm er beregnet til ca. 1,1 

keq/ha/år, hvilket ligger over den lave værdi af tålegrænsen for ferske enge og overdrev. Det skal 

hertil bemærkes, at der i fremtiden forventes et generelt fald i baggrundsdepositionen af 

kvælstofoxider, dels som følge af den øgede NOX-afgift, der trådte i kraft i Danmark den 1. juli 2012, 

og dels som følge af en række EU-initiativer6 til fremtidig reduktion af NOX. Det vurderes på den 

baggrund, at baggrundsdepositionen af forsurende stoffer i fremtiden vil noget ligge under 0,9 

keq/ha/år. 

Merbidraget fra Avedøreværket på maksimalt 0,003 keq/ha/år som det samlede maksimale bidrag 

på 0,028 udgør meget begrænsede bidrag til den lokale deposition af forsurende stoffer på 

Vestamager (hhv. 0,3 % og 2,8 % af baggrundsdepositionen i dag). Det vurderes på den baggrund, 

at bidraget fra Avedøreværket ikke vil give anledning til, at den samlede deposition af forsurende 

stoffer i fremtiden overstiger 0,9 keq/ha/år på Vestamager. 

Samme konklusion gælder for Saltholm, hvor merbidraget fra Avedøreværket vil være maksimalt 

0,002 keq/ha/år, og det samlede bidrag vil være maksimalt 0,005 keq/ha/år. 

                                                                    
6 IE-direktiv og nyt NEC direktiv 
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Forsuringsbidrag fra skibe, der transporterer brændsel 

Antallet af skibsture per dag stiger fra 0,7 i scenarie 0 til 2,1 per dag i scenarie 3, en stigning på 1,4 

skibsture per dag. Sammenlignes med antallet af skibe, der sejler gennem Øresund, udgør det en 

stigning på 1,5 %.  

Ved en konservativ betragtning vil den øgede skibstrafik bidrage med en øget emission af 

svovldioxid og kvælstofoxider i nærområdet omkring Natura 2000-områderne på henholdsvis 

maksimalt 4 tons/år og 20 tons/år i forhold til 0-scenariet. Det svarer til hhv. 1,1 % og 2,7 % af 

Avedøreværkets emissioner af disse stoffer. 

Da Østersøen og de indre danske farvande er SO2-emissionskontrolområder forventes der fra 2015 

et generelt væsentligt fald i SO2-emissioner fra skibe i området. Merbidraget af SO2 fra ny 

skibstrafik til og fra Avedøreværket forventes at falde til maksimalt 0,5 tons/år i forhold til 0-

scenariet svarende til 0,14 % af Avedøreværkets emission af SO2 

Det forventes, at Østersøen og de indre danske farvande ligeledes bliver NOX-

emissionskontrolområder i fremtiden. Hvis dette sker, forventes et generelt væsentligt fald i NOX-

emissioner fra skibe. Merbidraget af NOX fra ny skibstrafik til og fra Avedøreværket forventes 

herved at falde til maksimalt 7 tons/år i forhold til 0-scenariet svarende til ca. 1 % af 

Avedøreværkets emission af NOX. 

Da stigningen i antallet af skibe til og fra Avedøreværket er begrænset, og da meremissioner af NOX 

og SO2 fra skibe på strækningerne nær Natura 2000-områderne på Vestamager og Saltholm er 

meget begrænsede i forhold til Avedøreværkets emissioner, vurderes det samlet, at stigningerne i 

NOX- og SO2-emissioner fra den øgede skibstrafik som følge af projektet ikke vil bidrage til 

forsuring af Natura 2000-områderne på Vestamager og Saltholm. 

Der vurderes således ikke at være en kumulativ effekt på forsuring i Natura 2000-områderne på 

Vestamager og Saltholm som følge af en øget skibstrafik til og fra Avedøreværket ved gennemførelse 

af projektet. Det bemærkes, at deposition af NOx og SO2 fra emissionerne i 0-scenariet (den 

eksisterende situation) allerede indgår i baggrundsdepositionen for disse stoffer. 

3.4.3 Tungmetaller 

 

Emission og deposition af tungmetaller 

Påvirkning af de terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000-områderne på Vestamager og 

Saltholm med kviksølv og andre tungmetaller vurderes udelukkende at skyldes atmosfærisk 

deposition. Som for kvælstof skyldes den samlede påvirkning dels emissioner fra Avedøreværket, 

dels et generelt baggrundsbidrag fra andre lokale kilder og fjernereliggende kilder, herunder 

udenlandske kilder. Emission og deposition af tungmetaller er nærmere beskrevet og vurderet i Del 

3: VVM-redegørelse og miljørapport. Teknisk redegørelse. 

Vurdering af effekter af tungmetaller på udpegningsgrundlagene 

De såkaldte økotoksikologiske jordkvalitetskriterier, der er foreslået af DMU og publiceret af 

Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen 1995, Miljøstyrelsen 1997) er anvendt til at vurdere eventuelle 

påvirkninger af arter og habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget. Disse værdier 

repræsenterer de stofniveauer i jord, hvorunder der ikke forventes at forekomme toksiske effekter 

på planter og dyr i jordmiljøet. 

De målte indhold af tungmetaller i jorden på 12 prøvestationer i Natura 2000-området på 

Vestamager er sammenholdt med de foreslåede økotoksikologiske jordkvalitetskriterier, og det er 

på baggrund af depositionsraterne i 0-scenariet og de 3 driftsscenarier beregnet, hvor lang tid der 

vil gå, inden det foreslåede jordkvalitetskriterie vil nås. Der er regnet med, at der ikke sker nogen 

stoffjernelse fra systemet, hvilket er en konservativ betragtning.  



  

 

Den tilgængelige viden er ikke særlig specifik mht. variationer mellem forskellige plantearter, da det 

ved feltundersøgelser er meget vanskeligt at skille påvirkninger fra et enkelt stof på en art ud fra 

virkningen af andre stoffer. 

Merbidrag som følge af projektet. 

Tabel 3.4 angiver medianindholdet af metaller i jordprøverne udtaget på Kalvebod Fælled 

(baggrundsniveau). Værdierne er sammenholdt med de foreslåede økotoksikologiske 

jordkvalitetskriterier (Miljøstyrelsen 1995 og 1997) og med den årlige maksimale merdeposition på 

Vestamager7, som projektet vil medføre. Endvidere er der beregnet et teoretisk "økotoksikologisk 

råderum" for merdepositionen af et stof, dvs. det antal år, der vil gå, før merbidraget oveni 

baggrundsniveauet vil give anledning til, at det foreslåede jordkvalitetskriterie overskrides. Det er 

antaget, at indholdet fordeles ligeligt i de øverste 10 cm af jorden, og at der ikke sker stoffjernelse 

undervejs. Der er regnet på "worst case" driftsscenariet for det enkelte metal. 

Tabel 3.4 Sammenligning af maksimal merdeposition på Vestamager for Avedøreværkets emissioner og målt 
medianindhold i jord på Kalvebod Fælled med Miljøstyrelsens foreslåede økotoksikologiske jordkvalitetskriterier. 
Herudfra beregning af antal år før kriterieværdien nås pga. deposition hidrørende fra Avedøreværkets emissioner med 
udgangspunkt i baggrundsniveauet. 

 Metal Maks. 
merdeposition på 

Amager som 
følge af projektet 

(µg/m2/år) 

Metalindhold 
i jord  

(median) 
 

(mg/kg TS) 

Foreslåede 
økotoks. 

jordkvalitetskrite
rier 

 
(mg/kg TS) 

"Økotoksikologisk 
råderum"1) for 

merdepositionen i 
sig selv1) 
(antal år) 

Bly 2,94 12 50 >1.000.000 

Cadmium 1,18 0,20 0,3 12.700 

Krom, total 3,62 6,8 50 >1.000.000 

Kobber 3,69 8,0 30  900.000 

Kviksølv 0,01 0,022 0,1 >1.000.000 

Nikkel 2,75 6,5 10 190.000 

Zink 51,9 37 100 180.000 

Arsen 2,39 2,1 10 500.000 

Molybdæn 1,22 <1,0 2,0 >120.000 

Selen2 3,78 <2,0 1,0 ?2) 

Vanadium 3,09 8,3 - N/A 

1) Antal år til jordkvalitetskriteriet overskrides. Beregnet udelukkende i forhold til merbidraget fra projektet på 

basis af medianværdien for indhold i jord på Kalvebod Fælled (alle 12 stationer) samt antagelse om ingen 

stoffjernelse, men ligelig opblanding af depositionen i øverste 10 cm jord. 

2) Detektionsgrænsen for selen ved den foretagne analyse er højere end jordkvalitetskriteriet og en vurdering er 

derfor ikke mulig. 

Det fremgår af Tabel 3.4, at cadmium med et "råderum" på ca. 13.000 år er det mest kritiske metal i 

forhold til det foreslåede jordkvalitetskriterie, idet det eksisterende niveau er forholdsvis tæt på 

kriterieværdien.  

Samlet bidrag fra Avedøreværket 

På samme måde som for merdepositionen, er der beregnet et "økotoksikologisk råderum" for den 

samlede deposition hidrørende fra Avedøreværket, se Tabel 3.5. Der er regnet på worst case 

driftsscenariet for det enkelte metal. 

                                                                    
7 Merdepositionen (forskellen mellem worst case scenariet og 0-scenariet) som følge af gennemførelse af 
brændselsomlægningen fremgår af kortene i bilag 5b. Den maksimale merdeposition på land i Natura 2000-områder sker for 
alle stoffer på Vestamager. Ved sammenligningerne er det konservativt antaget, at der sker maksimal merdeposition på hele 
Vestamager. 
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Tabel 3.5 Sammenligning af maksimale depositionsrater på Vestamager for Avedøreværkets emissioner og målt 
medianindhold i jord på Kalvebod Fælled med Miljøstyrelsens foreslåede økotoksikologiske jordkvalitetskriterier. 
Herudfra beregning af antal år før kriterieværdien nås som følge af deposition fra Avedøreværkets emissioner med 
udgangspunkt i baggrundsniveauet. 

  Maks. bidrag fra 
Avedøreværket 
til deposition på 

Amager 
(µg/m2/år) 

Metalindhold 
i jord 

 
(median, 

mg/kg TS) 

Foreslåede 
økotoks. 

jordkvalitetskrite
rier 

 
 

(mg/kg tørstof) 

"Økotoksikologisk 
råderum"1) 

 
 

(antal år) 

Bly 5,93 12 50 950.000 

Cadmium 2,02 0,20 0,3 7.400 

Krom, total 8,06 6,8 50 800.000 

Kobber 7,32 8,0 30 450.000 

Kviksølv 0,157 0,022 0,1 75.000 

Nikkel 8,33 6,5 10 63.000 

Zink 77 37 100 120.000 

Arsen 6,77 2,1 10 175.000 

Molybdæn 2,73 <1,0 2,0 >55.000 

Selen2) 30,58 <2,0 1,0 ?2) 

Vanadium 11,1 8,3 - N/A 

1) Antal år til kriteriegrænsen nås. Beregnet udelukkende i forhold til Avedøreværkets bidrag på basis af 

medianværdien for indhold i jord på Kalvebod Fælled (alle 12 stationer) samt antagelse om ingen stoffjernelse, 

men ligelig opblanding i øverste 10 cm jord. 

2) Detektionsgrænsen for selen ved den foretagne analyse er højere end jordkvalitetskriteriet og en vurdering er 

derfor ikke mulig. 

Det fremgår af Tabel 3.5, at cadmium med et "råderum" på ca. 7.500 år er det mest kritiske metal i 

forhold til det foreslåede økotoksikologiske jordkvalitetskriterie. 

Ingen af tungmetallerne udsendt fra Avedøreværket vil medføre koncentrationer i jorden på 

Vestamager, der sammen med baggrundskoncentrationen i jorden, der vil overskride de foreslåede 

økotoksikologiske jordkvalitetskriterier inden for de næste ca. 7.500 år. På denne baggrund 

vurderes det, at der ikke vil være nogen effekt i jord på Vestamager som følge af deposition af 

tungmetaller, som er udsendt fra Avedøreværket. 

Det vurderes således, at deposition af tungmetaller, der kan henføres til Avedøreværkets 

emissioner, er uden betydning for bevaringsstatus/prognose af de terrestriske habitatnaturtyper på 

Vestamager, og at tungmetaldepositionen ikke er til hinder for, at habitatnaturtyperne opnår 

gunstig bevaringstilstand, jf. bevaringsmålsætningerne i naturplanen for Natura 2000-området. 

Deposition af tungmetaller, der kan henføres til Avedøreværkets emissioner, på terrestriske 

habitatnaturtyper på Saltholm vil være noget mindre end for Vestamager. Der er ikke foretaget 

målinger af baggrundsniveauet af tungmetaller i jord på Saltholm, men det må umiddelbart 

forventes, at koncentrationerne vil være i samme størrelsesorden som på Vestamager eller mindre. 

Det vurderes derfor, at Avedøreværkets bidrag til tungmetaller i jord på Saltholm er uden betydning 

for de terrestriske naturtyper og arter på Saltholm. 

Kumulative effekter 

Den maksimale deposition af cadmium, som er udsendt fra Avedøreværket (2,02 µg/m2/år), udgør 

ca. 6 % af den generelle baggrundsdeposition af cadmium i Danmark, som er på 34 µg/m2/år (DMU 

2010a). Ser man på den samlede deposition af cadmium fra alle kilder (baggrundsdeposition plus 

bidrag fra Avedøreværket) vil det "økotoksikologisk råderum" være ca. 400 år for cadmium, hvis 



  

 

der konservativt ikke regnes med nogen stoffjernelse fra det påvirkede areal. For alle de andre 

vurderede metaller er råderummet betydeligt større. For kviksølv er "råderummet" ca. 1.700 år. 

Samlet vurderes, at den kumulative deposition af tungmetaller i Natura 2000-områderne på 

Vestamager og Saltholm er uden betydning for de terrestriske naturtyper i de to Natura 2000-

områder. 

Bioakkumulering 

Til belysning af risikoen for, at der vil akkumuleres giftige niveauer af tungmetaller udledt via 

røggassen fra Avedøreværket i planter i Natura 2000-områderne, er der gennemført en beregning af 

størrelsesordenen af akkumulering af kviksølv i græs i Natura 2000 området på Vestamager. Græs 

er valgt dels fordi græsarter er helt dominerende i Natura-2000 områderne på Amager og Saltholm, 

dels at der er udviklet formler til beregning af akkumuleringen. 

Kviksølvoptagelsen i planter foregår fortrinsvis via luften (De Temmerman et al 2007). De 

Temmerman & de Witte 2003 fandt, at sammenhængen mellem koncentrationen af kviksølv i græs 

og luft kan udtrykkes som: 

y = 0,0086x - 0,0011, hvor 

y = koncentrationen i græs (i mg/kg vådvægt) og x = koncentrationen af gasformigt kviksølv i luft 

(ng/m3). 

Ved anvendelse af denne formel er den resulterende koncentrationen af kviksølv i græs, der 

eksponeres for følgende koncentrationsniveauer i luft, beregnet: 

› Baggrundskoncentrationen af kviksølv i luft (1,5 ng/m3) (Ellerman et al 2011) 

› Baggrundskoncentration (1,5 ng/m3) + bidrag af kviksølv i luft8 fra Avedøreværket for 0-

scenariet (0,00343 ng/m3) (Løfstrøm, P. 2012, pers. komm.) 

› Baggrundskoncentration (1,5 ng/m3) + bidrag af kviksølv i luft9 fra Avedøreværket for scenarie 

1 (0,00362 ng/m3) (Løfstrøm, P. 2012, pers. komm.). 

Resultaterne af beregningerne er vist i Tabel 3.6 
Tabel 3.6 Beregnede koncentrationer af kviksølv i græs eksponeret til forskellige koncentrationsniveauer af kviksølv i 
luft i det punkt på Vestamager, hvor det gennemsnitlige immissionskoncentrationsbidrag fra Avedøreværket er størst. 

Eksponering Beregnet koncentration af 
kviksølv i græs 

(mg/kg vådvægt) 

Baggrundskoncentration i luft  0,01180 

Baggrundskoncentration+ beregnet bidrag fra Avedøreværket (0-
scenariet) 

0,01183 

Baggrundskoncentration+ beregnet bidrag fra Avedøreværket 
(scenarie 1) 

0,01183 

 

Det fremgår, at de tre beregnede koncentrationer af kviksølv i græs er ens, og at hverken bidraget 

fra merudledningen fra projektet eller det samlede bidrag fra Avedøreværket vil give anledning til 

                                                                    
8 Årsmiddelværdi for det punkt på Vestamager, hvor immissionskoncentrationsbidraget fra Avedøreværket er størst. 
Koncentrationen er uddraget fra DCEs modelberegninger af deposition af kviksølv i 0-scenariet 
9 Årsmiddelværdi for det punkt på Vestamager, hvor immissionskoncentrationsbidraget fra Avedøreværket er størst. 
Koncentrationen er uddraget fra DCEs modelberegninger af deposition af kviksølv i scenarie 1 (worst case-scenariet) 
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målelige stigninger i akkumuleringen af kviksølv i græs i Natura 2000 området på Vestamager i 

forhold til baggrundskoncentrationen i luft. 

Under antagelse af, at græsset har et vandindhold på 50 % (University of Idaho 2012), svarer de 

beregnede 0,0118 mg/kg vådvægt til 0,02 mg/kg tørvægt. Det ligger på niveau med 

baggrundskoncentrationer i græs på 0,015 mg/kg tørvægt målt af De Temmerman et al 2007 og 

langt under de niveauer, der er skadelige for græs (> 0,11mg/kg tørvægt) og for en række afgrøder 

(1-8 mg/kg tørvægt) (De Temmerman et al 2007, Macnicol and Beckett 1985). 

3.5 Afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for at gennemføre afværgeforanstaltninger i forhold til effekter på 

terrestriske habitatnaturtyper i udpegningsgrundlagene for de to Natura 2000-områder. 

3.6 Overvågning 

Det vurderes, at det ikke vil være nødvendigt, ej heller praktisk muligt at gennemføre overvågning 

af effekter af deposition af kvælstof, svovldioxid og tungmetaller på habitattyperne i Natura 2000-

områderne. Overvågning vil kræve kvantitativ analyse f.eks. med Raunkiærcirkler eller pinpoint-

analyse og efterfølgende numeriske og/eller statistisk analyser med krav om et relativt stort antal 

data og over en årrække for overhovedet at kunne anvendes i denne sammenhæng. En sådan 

overvågning vil dog ikke kunne sige noget sikkert med hensyn til kilden til eventuelle ændringer, da 

Avedøreværkets bidrag er helt marginal i forhold til den samlede belastning. 

3.7 Delkonklusion 

Sammenfattende kan det konkluderes, at: 

› Den samlede kvælstofdeposition (baggrundsdeposition samt bidrag fra Avedøreværket) i de 

kvælstofrobuste habitatnaturtyper 1310 og 1330 på Vestamager ligger langt under tålegrænserne 

i dag, hvilket også vil være tilfældet efter omlægning af værket til øget biomasseindfyring. 

Naturtype 1210 er ikke registreret på Vest-og Sydamager, men denne naturtype har ingen 

tålegrænse, da habitatnaturtypen er naturligt kvælstofrig eller ufølsom over for atmosfærisk 

tilførsel af kvælstof. 

› For de mere kvælstoffølsomme klit-habitatnaturtyper 2130 og 2190 og de af Naturstyrelsen 

foreslåede nye habitatnaturtyper 6210 og 6230 i (med tålegrænser på 10-25 kg N/ha/år), 

beliggende på Sydamager, gælder, at kvælstofdepositionen i dag allerede overstiger den lave 

ende af tålegrænsen – om end kun svagt. 

Merbidraget fra øget biomassefyring på Avedøreværket og det samlede bidrag fra 

Avedøreværket til depositionen af kvælstof i de mere kvælstoffølsomme klit-habitatnaturtyper 

2130 og 2190 samt i de muligvis nye habitattyper 6210 og 6230 vurderes samlet at være 

beskedent (ca. 1 promille af baggrundsdepositionen). Avedøreværket vil derfor i praksis være 

uden betydning for kvælstofbelastningen i disse habitatnaturtyper. Naturtype 2120 er ikke 

registreret på Sydamager, men samme konklusion ville gælde for denne naturtype, hvis den 

fandtes. 

Den øgede NOX-afgift pr. 1. juli 2012 og ny international regulering af emissionen af NOx 

forventes at medføre et fald i baggrundsdepositionen fra såvel danske som udenlandske kilder. 



  

 

Den samlede kvælstofdeposition, som kan henføres til emission af NOx fra Avedøreværket, 

vurderes på den baggrund ikke i sig selv at ville forhindre eller forsinke opnåelsen af gunstig 

bevaringsstatus/prognose for klithabitatnaturtyperne i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

området på Vestamager. Det samme vil være tilfældet for de eventuelt nye habitatnaturtyper 

6210 og 6230. 

› De kvælstofrobuste, terrestriske naturtyper på Saltholm (1210, 1310 og 1330), hvoraf dog kun 

1330 (Strandeng) er registreret, er i dag udsat for en baggrundsdeposition af kvælstof, der er 

langt under den laveste tålegrænse for 1330 (og 1310 hvis den i øvrigt fandtes). Naturtype 1210 

har som nævnt ovenfor ingen tålegrænse. Naturtype 1330 har i dag en gunstig 

bevaringsstatus/prognose, og biokonvertering af Avedøreværket vil ikke ændre denne status, 

idet den samlede deposition af kvælstof, som kan henføres til Avedøreværket, er yderst 

beskeden. 

› Habitatnaturtyperne på Vestamager og Saltholm vil ikke blive udsat for forsuring som følge af 

deposition af svovldioxid og kvælstofoxider, som udsendes fra Avedøreværket. 

› Da koncentrationen af tungmetaller udsendt fra Avedøreværket ikke vil overskride de 

foreslåede økotoksikologiske jordkvalitetskriterier inden for de næste 7.500 år (400 år hvis 

baggrundsdepositionen medregnes), vurderes, at der ikke vil være nogen effekt som følge af 

forurening med tungmetaller i terrestriske habitatnaturtyper på Vestamager. På Saltholm vil 

forholdene være endnu gunstigere. 

› Kviksølv udsendt fra Avedøreværket vil ikke give anledning til en målelig stigning i 

akkumuleringen af kviksølv i græs i Natura 2000-områderne på Vestamager og Saltholm i 

forhold til baggrundskoncentrationen i luft.  

Det kan således konkluderes, at øget biomasseindfyring på Avedøreværket ikke vil påvirke 

terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000-områderne på Vestamager og Saltholm, som allerede 

har en gunstig bevaringsstatus/prognose eller forhindre, at habitatnaturtyper med (i dag svagt) 

ugunstig bevaringsstatus/prognose kan opnå gunstig bevaringsstatus. Med hensyn til de 

terrestriske habitatnaturtyper er brændselsomlægningen således ikke i konflikt med 

bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-områderne. 
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4. Marine habitatnaturtyper 

4.1 Metode 

Beskrivelsen af naturforhold i relation til udbredelse, bevaringsstatus/prognose og 

bevaringsmålsætninger for marine habitattyper, der indgår i udpegningsgrundlagene for de to 

Natura 2000-områder, er baseret på: 

› Natura 2000-plan 2010-2015 for Natura 2000-område nr. N143 Vestamager og havet syd med 

tilhørende basisanalyse 

› Natura 2000-plan 2010-2015 for Natura 2000-område nr. N142 Saltholm og omliggende hav 

med tilhørende basisanalyse 

› Vandplan 2010-2015. Køge Bugt. Hovedvandopland 2.4. Vanddistrikt: Sjælland 

› Data fra den nationale marine database (MADS) 

› Diverse faglige rapporter og videnskabelige publikationer, se referencelisten 

› Resultater af analyser af vandprøver indsamlet af COWI den 20. marts 2012 henholdsvis ved 

Kalveboderne og ud for Kongelunden 

› Resultater af analyser af vand- og sedimentprøver indsamlet af COWI i Klydesøen på 

Vestamager 21. juni 2012 

Vurderingen af effekter på marine habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlagene for de to 

Natura 2000-områder, er baseret på: 

› Beregninger af depositionen af kvælstof, svovldioxid, kviksølv og andre tungmetaller for 0-

alternativet og de tre driftsscenarier som beskrevet i afsnit 5.1 

› Modellering af spredning af det nedfaldne kvælstof i havet vha. MIKE21-modellen. MIKE21-

modellen er et kommercielt program, der udvikles af DHI Water & Environment i Hørsholm 

(www.dhi.dk). Detaljer vedrørende MIKE21-modellen, den anvendte metode og resultaterne 

af modelberegningerne er afrapporteret i bilag 9 

› Modellering af spredning og sedimentation af det nedfaldne kviksølv og andre tungmetaller i 

havet vha. MIKE21-modellen 

› Modellering af opblanding af tungmetaller i Klydesøen ved hjælp af en empirisk model 

› Modellering af stigning i vandtemperatur som følge af udledning af kølevand vha. af MIKE21-

modellen, se bilag 10 

› Oplysninger om udledning af stoffer med spildevand (direkte udledninger fra Avedøreværket 

og indirekte udledninger via Spildevandscenter Avedøre) 

› Diverse faglige rapporter og videnskabelige publikationer, se referencelisten. 



  

 

Det er forudsat i vurderingerne, at overholdelse miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse om 

miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer 

eller havet (bek. 1022/2010) sikrer, at der ikke opstår uacceptable negative effekter i Natura 2000-

områdernes marine økosystemer. 

4.2 Eksisterende forhold 

4.2.1 Natura 2000-område nr. 143 - Vestamager og havet syd for 

De lavvandede områder syd og vest for Amager er fødesøgningsområder for vandfugle, og der er 

udstrakte bevoksninger af ålegræs, som bl.a. fungerer som gyde- og opvækstplads for fisk. 

Udpegningsgrundlag 

Følgende marine habitatnaturtyper indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 

143.:  

› Habitatnaturtype 1110. Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand  

› Habitatnaturtype 1160. Større lavvandede bugter og vige 

› Habitatnaturtype 1150. *Kystlaguner og strandsøer 

Udbredelsen af disse habitatnaturtyper i Natura 2000-området fremgår af Figur 4.1. 
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Figur 4.1 Udbredelse af marine habitatnaturtyper i Natura 2000-område nr. 143 - Vestamager og havet syd for 
(Naturstyrelsen 2011d). 

Habitatnaturtype 1110 - Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand  

Denne habitatnaturtype defineres som "Sandbanker, som konstant er dækket af vand på dybder ned 

til 20 meter. De er hævet over den omgivende bund så der opstår en banke. De kan være uden 

bevoksning eller bevokset med ålegræs" (DMU 2010b). 

Habitatnaturtypen forekommer langs vest- og sydsiden af Amager og fylder stort set hele den 

marine del af habitatområdet (Figur 4.1). Arealet af habitatnaturtypen er vurderet til 2985 ha 

(Københavns Amt 2006a).  

Der forekommer tætte bevoksninger af ålegræs, og området er en vigtig overvintringsplads for 

mange arter af fugle (Øresundsvandsamarbejdet 2006). Ålegræsbevoksninger er også vigtige for en 

lang række fisk, enten som permanent levested, som gydeplads eller som opvækstplads for 

fiskeyngel. Tabel 4.1 giver en oversigt over fiskearter, der overvejende er tilknyttet 

ålegræsbevoksninger eller anden bundvegetation. Endelig har ålegræsset stor betydning ved, at det 

dæmper bølgebevægelserne ved kysten, samtidig med at det indfanger sediment. Dette betyder, at 

ålegræsset yder fysisk beskyttelse mod kysterosion og sedimentvandring langs kysten. 

Tabel 4.1 Oversigt over fiskearter, der specielt er tilknyttet vegetationen på det lave vand. 

Kategori Arter 

Permanent levested for fisk Ål, ålekvabbe, tangspræl, tangnål, snippe, næbsnog, 
tangsnarre, havkarudse, savgylte, ringbug. toplettet kutling, 
ulk 

Gydeplads for fisk Hornfisk, stenbider, sild, tangspræl, tangsnarre, toplettet 
kutling og ulk 

Opvækstplads for fiskeyngel Ål, torsk, sild, hornfisk, stenbider 

 

Sandbunden er opvækstplads for bl.a. fladfiskeyngel. 

Bundfaunaen i området kan karakteriseres som et Macomasamfund med tætte forekomster af 

blåmuslinger og arter som østersømusling (Macoma balthica), dyndsnegl (Hydrobia ulvae og 

havbørsteormen Pygospio elegans (Øresundsvandsamarbejdet 2006, Øresundsforbindelsen 1991). 

Habitatnaturtype 1160 Større lavvandede bugter og vige 

Større lavvandede bugter og vige defineres som "Store indskæringer i kysten, hvor påvirkningen af 

ferskvand er begrænset i modsætning til naturtypen flod-mundinger. Bølgepåvirkningen er 

begrænset i forhold til det åbne hav. Havbunden består ofte af meget forskellige sedimenter og 

substrater, og de forskellige bundlevende plante- og dyresamfund forekommer i veludviklede zoner 

med mange arter" (DMU 2010b). 

Habitattypen findes i farvandet ved Kalveboderne og de sydvestligste dele af habitatområdet i Køge 

Bugt. Det samlede areal er beregnet til 718 ha.  

Kalveboderne består hovedsageligt af blød mudret sandbund med en udgravet 4 meter dyb 

sejlrende, Kalvebodløbet, mellem Sjælland og Amager. Nord for den vestlige åbning i 

Kalvebodbroen går en 2-3 meter dyb rende, Sorte Rende op imod Hvidovre Havn. Området er 

generelt meget lavvandet med dybder på 0,2-1,0 meter. Kysten imod Hvidovre er udlagt som 

badestrand, der benyttes af mange mennesker. 

 



  

 

Eutrofiering 

Det marine miljø i området har gennem de sidste årtier været væsentlig belastet med 

næringsstofferne kvælstof (spildevandsudledning, diffuse udledninger og atmosfærisk deposition) 

og fosfor (hovedsageligt spildevandsudledning). Dette har ført til eutrofieringstilstande. Det har 

generelt betydet store opblomstringer af planteplankton og hurtigt voksende makroalger 

(fedtemøg) og mange steder en tilbagegang i udbredelsen af ålegræs. Den maksimale dybde, hvorpå 

ålegræsset kan vokse, er et etableret mål for, hvor næringsstofbelastet et vandområde er, og hvilken 

miljøstatus området har. Ud over reduceret lysgennemtrængelighed vil eutrofiering og den 

ledsagede høje produktion af planteplankton (encellede alger) medføre et større iltforbrug ved 

bunden, når algerne dør, synker til bunden og nedbrydes. Dermed kan der opstå iltsvind som kan 

forårsage døde bunddyr og/eller fisk der flygter. Kalveboderne har været udsat for iltsvind i 

forbindelse med store udledninger af spildevand fra Damhusåen, men en forbedret rensning af 

spildevand har nedbragt antallet af iltsvindshændelser i Kalveboderne i de senere år (Københavns 

Amt, 2006a).  

Bundfaunaen i området bærer præg af at være påvirket af øget næringsstofbelastning. Antal af 

individer i bundfaunaprøver fra nordlige Skrædderholm og i Fiskerhavn varierer mellem 2.000-

10.000 individer pr. m2 med biomasser mellem 1-400 g vådvægt pr. m2 (Københavns Amt, 2006a). 

Ved Damhusåens udløb er der lavere tætheder med en dominans af dyndsnegle og børsteormen 

Hediste diversicolor. På trods af den store næringsstofbelastning af området er det naturlige 

faunasamfund intakt med et forventeligt antal arter og en rimelig repræsentation af krebsdyr og 

muslinger som hjertemusling, dyndsnegl og børsteormene Pygospio elegans og Hediste 

diversicolor.  

Miljøfarlige stoffer 

Tungmetalindholdet i vandprøver indsamlet ved henholdsvis Kalveboderne og Kongelunden den 

20. marts 2012 fremgår af Tabel 4.2, se også bilag 7 i bilagsbindet. Ingen af de målte tungmetaller 

overskrider Miljøministeriets miljøkvalitetskrav, dog skal der for arsen, kobber og nikkel korrigeres 

for den naturlige baggrund, for at miljøkvalitetskravet er overholdt. 

Tabel 4.2 Målte koncentrationer af tungmetaller i vandsøjlen på to stationer i Natura 2000-område nr. 143 
"Vestamager og havet syd for". 

Metal Miljøministerie
ts 

miljøkvalitets 
krav for 
marine 

områder 1) 2) 3) 

 
µg/l 

Naturlig 
baggrundsk
oncentration

4) 

 
 

µg/l 

Resulterend
e 

miljøkvalitet
skrav for As, 

Cu, Ni 
 

µg/l 

Målte 
koncentrationer 
(middelværdi) 

ved 
Kalveboderne 
(station AVV) 

µg/l 

Målte 
koncentrationer 
(middelværdi) 

ved 
Kongelunden 
(station KL) 

µg/l 

Kviksølv, Hg 0,05 tilføjet - - 0,00096 0,00104 

Arsen, As 0,11 tilføjet 0,26 0,37 0,29 0,26 

Bly, Pb 0,34 - - 0,12 0,22 

Cadmium, Cd 0,2 tilføjet - - 0,009 0,027 

Kobber, Cu 1 tilføjet 
2,9 øvre værdi 

0,9 1,9 1,2 1,2 

Krom, Cr 3,4 - - 0,08 0,08 

Molybdæn, Mo 6,7 tilføjet - - 0,51 0,34 
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Nikkel, Ni 0,23 tilføjet 
3 øvre værdi 

0,68 0,91 0,68 0,74 

Vanadium, V 4,1 tilføjet - - 0,6 0,5 

Zink, Zn 7,8 tilføjet  145,6 1,2 1,2 

1) I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for 

vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med senere ændringer 

2) Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve 

3) "tilføjet" betyder, at der ved vurdering af et bidrag tages hensyn til den naturlige baggrund, hvis den gør det 

umuligt at overholde miljøkravet 

4) Oplyst af Miljøstyrelsen. For arsen og nikkel, hvor de målte koncentrationer er lavere end den oplyste 

naturlige baggrundsværdier, er de målte koncentrationer anvendt som "naturlig baggrund".  

5) Data fra vandprøver indsamlet den 20. marts 2012 

 

Der er i visse dele af Kalveboderne en betydelig forekomst af miljøfarlige forurenende stoffer i 

sedimentet. 

Niveauet af tungmetaller er i basisanalysen for Natura 2000-området er karakteriseret efter Statens 

Forurensningstilsyns klassificering10 (NFI, norsk forureningsindeks). 

De fundne niveauer af kviksølv, cadmium, kobber, bly og zink i sediment i sedimentet i 

Kalveboderne er opsummeres som følger (data fra DCE 2012, Københavns Amt 2006a og 

Københavns Kommune 2003). 

Tabel 4.3 Indholdet af tungmetaller i sediment i Kalveboderne (DCE 2012, Københavns Amt 2006a, Københavns 
Kommune 2003) og klassificeret i forureningsgrad vha. det norske NFI-indeks 

Tungmetal Koncentration i sediment 
(mg/kg tørstof) 

NFI-klassificering 

Kviksølv 0,37 - 4,5 Moderat til meget stærkt forurenet 

Kobber 109,9 - 110 Særkt forurenet 

Bly1) 18 - 54 
85,5 - 199 

Ubetydeligt til lidt forurenet 
Moderat til stærkt forurenet 

Cadmium 0,2 - 1,9 Ubetydeligt til lidt forurenet 

Zink 101 - 351 Ubetydeligt til lidt forurenet 

1) I størstedelen af Kalveboderne sedimentet ubetydeligt til lidt forurenet i relation til bly. Der er dog områder, 

hvor sedimentkvaliteten kan karakteriseres som moderat forurenet til stærkt forurenet 

Der er også fundet forhøjede tungmetalkoncentrationer i muslinger i Kalveboderne i 2008. 

Muslingerne var meget stærkt forurenet med kobber, markant forurenet med kviksølv og moderat 

forurenet med bly, cadmium, nikkel og zink, se Tabel 4.4. 

                                                                    
10 NFI er et klassificeringssystem, som er udviklet i Norge, der for hvert stof inddeler forureningsgraden i vand, sedimentet og 
biota i en række koncentrations intervaller svarende til forureningsgraderne: baggrund, god tilstand, moderat forurenet, 
forurenet og stærkt forurenet. Klassifikationen er baseret på kendskab til koncentrationsniveauer for toksicitet på 
sedimentlevende organismer (SFT 2007). Klassificeringssystemet opererer med følgende forureningsklasser: 
1) Ubetydeligt til lidt forurenet (god tilstand) 
2) Moderat forurenet (mindre god tilstand) 
3) Markant forurenet (noget dårlig tilstand) 
4) Stærkt forurenet (dårlig tilstand) 
5) Meget stærkt forurenet (meget dårlig tilstand) 



  

 

Tabel 4.4 Indholdet af tungmetaller i blåmuslinger indsamlet ved Kalveboderne i 2008 og klassificeret i 
forureningsgrad vha. det norske NFI-indeks 

Tungmetal Koncentration i muslinger 
(mg/kg tørstof) 

NFI-klassificering 

Kobber 356,5 Meget stærkt forurenet 

Kviksølv 0,98 Markant forurenet 

Bly 12,3 Moderat forurenet 

Cadmium 3,4 Moderat forurenet 

Nikkel 12,7 Moderat forurenet 

Zink 261 Moderat forurenet 

 

Bekendtgørelse nr. 1022/2010 indeholder et miljøkvalitetskrav for kviksølv i biota på 20 µg/kg 

vådvægt. Idet der kan regnes med et tørstofindhold i muslinger på ca. 80 % svarer den målte 

koncentration i muslinger i Kalveboderne til en koncentration på ca. 200 µg/kg vådvægt, dvs. 

miljøkvalitetskravet er overskredet med en faktor ca. 10. Ud over kviksølv har Miljøstyrelsen ikke 

fastsat miljøkvalitetskrav for andre tungmetaller i biota. 

Der foreligger ikke oplysninger om tungmetalforekomster i den øvrige del af Natura 2000-området. 

Da disse områder ligger i større afstand fra mulige kilder i forhold til Kalveboderne vurderes, at 

tungmetalbelastningen er væsentlig mindre her. 

Kilderne til de miljøfarlige stoffer er for en stor dels vedkommende historiske og omfatter især 

industrier omkring havneområder i Kalveboderne, men der er også aktuelle kilder blandt andet fra 

spildevand og atmosfærisk deposition.  

Kviksølvet stammer især fra den i 1989 nedlagte Dansk Sojakagefabrik. Bly og kobber stammer især 

fra spildevandudledning via overløbsværker fra bl.a. Harrestrup Å (ofte omtalt som Damhusåen), 

atmosfærisk nedfald (bly) og skibstrafik (kobber). 

Belastningen er faldet betydeligt i dag som følge af nedlæggelse af industrier, herunder især 

sojakagefabrikken, men også en målrettet indsats med etablering af rensningsanlæg (Lynetten og 

Renseanlæg Damhusåen i 1980), forbedring af rensningsanlæggene (i 1987), omlægning af 

udledning fra Renseanlæg Damhusåen til Lynetten og etablering af forsinkelsesbassiner til 

midlertidig opsamling af fortyndet spildevand under regnskyl. 

Habitatnaturtype 1150 - *Kystlaguner og strandsøer 

Kystlaguner og strandsøer defineres som "Områder med mere eller mindre brakt vand, som er helt 

eller næsten helt adskilt fra havet af sandbanker, rullesten, klipper eller lignende. Saltholdigheden 

varierer typisk temmelig meget afhængig af nedbør, fordampning og tilførsel af havvand under 

storme, tilfældige vinteroversvømmelser eller tidevandsskift. Kystlaguner kan være bevoksede eller 

vegetationsløse, og placering og omfang kan ændres under oversvømmelser" (DMU 2010b). 

Habitatnaturtypen er markeret med en asterisk, hvilket betyder, at den er en prioriteret 

habitatnaturtype, der nyder særlig beskyttelse og som vurderes at være af fællesskabsbetydning. 

Habitatnaturtypen forekommer på Vestamager (Klydesøen), ved Sydvestpynten/Kofoeds Enge, 

Aflandshage samt Dragør Sydstrand og udgør et samlet areal på 71,6 ha (Figur 4.1). Dette areal er 

højst variabelt, afhængigt af nedbør, fordampning, tilførsel af havvand under storme, 

vinteroversvømmelser eller tidevandsskift. Der er ikke gennemført feltundersøgelser af 

habitatnaturtypen.  
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Klydesøen er et kunstigt dannet vandområde med begrænset kontakt til Køge Bugt og en salinitet på 

1-9 ‰. Ifølge et klassificeringssystem for ferske og marine vande har ferskvand en saltholdighed på 

<0,5 ‰, vandområder med en salinitet på 0,5-5 ‰ karakteriseres som oligohaline havområder og 

vandområder med en salinitet på 5-18 ‰ er mesohaline havområder (Muus 1967). Derved er 

Klydesøen kategoriseret som et oligo- til mesohalint havområde. Vandstanden i Klydesøen holdes 

relativt konstant med pumper. Der har fra flere sider været forslag om at lede saltvand fra Køge 

Bugt ind på Vestamager for at genskabe en saltpåvirkning af strandengene og dermed forbedre 

livsbetingelserne for de salttolerante plante- og dyrearter (Naturstyrelsen 2011c). I 1993 blev der 

lavet en undersøgelse af saltindholdet på Sydvestamager og i Køge Bugt ud for Klydesøområdet. 

Undersøgelsen viste, at saltindholdet i Klydesøen var på niveau med Køge Bugt, dvs. ca. 9 ‰. Søen 

modtager vand fra de lavest liggende dele af Vestamager og får muligvis også begrænsede mængder 

salt tilført fra saltvandsindtrængning under diget. Grundvandet i området ligger højt og er 

saltholdigt. I perioder med meget lav nedbør kan saliniteten øges på grund af øget fordampning og 

omvendt kan den falde ved stor nedbør (Naturstyrelsen 2010). 

Bevaringsstatus/prognose 

Bevaringsstatus/prognose er ugunstig for alle de marine habitatnaturtyper ( 1110, 1150 og 1160 ) i 

Natura 2000-området på baggrund af udledning af næringssalte og forekomsten af enårige 

trådalger (fedtemøg) (Naturstyrelsen 2011a). 

Bevaringsmålsætninger 

Der er opstillet følgende målsætninger for de marine habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget for 

habitatområde H127 (Naturstyrelsen 2011a): 

› Det lavvandede område syd for Vestamager skal have en god vandkvalitet og udgøre et godt 

levested både for internationalt vigtige forekomster af trækkende vandfugle som grågås og 

troldand og for ynglefugle på udpegningsgrundlaget 

› Habitatnaturtyperne skal have en gunstig bevaringsstatus. 

4.2.2 Natura 2000-område nr. 142 - Saltholm og omliggende hav (habitatområde 

nr. H126 og fuglebeskyttelsesområde nr. F110) 

De lavvandede områder omkring Saltholm er vigtige fødesøgningsområder for vandfugle. 

Derudover er der udstrakte bevoksninger af hav- og ålegræs.  

Områderne påvirkes hovedsageligt af den vandkvalitet, som det gennemstrømmende vand fra 

Øresund har, og diversiteten af plante- og dyrelivet i de marine områder er primært styret af 

saltholdigheden, og delvist af næringsstoftilførsler.  

Udpegningsgrundlag 

Følgende marine habitattyper indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 142.:  

› Habitatnaturtype 1110. Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand  

› Habitatnaturtype 1160. Større lavvandede bugter og vige 

› Habitatnaturtype 1150. *Kystlaguner og strandsøer 

› Habitatnaturtype 1170. Rev 

Udbredelsen af disse habitatnaturtyper i Natura 2000-området fremgår af Figur 4.2. I det følgende 

gennemgås udbredelse, bevaringsprognose og bevaringsmålsætninger for disse habitatnaturtyper 

ved Saltholm. 



  

 

 

Figur 4.2 Udbredelse af marine habitattyper Natura 2000-område nr. 142 - Saltholm og omliggende hav 
(Naturstyrelsen 2011d). 

Habitatnaturtype 1170 Rev 

Denne habitatnaturtype er defineret som "områder hvor havbunden rager op og har stenet bund 

eller anden hård bund. Revet kan eventuelt være blottet ved ebbe. Fra havbunden og opefter 

indeholder revene ofte en ubrudt lagdeling af forskellige dyre- og plantesamfund. Det giver de 

enkelte rev en stor rigdom af dyr og planter, som ofte er helt forskellig fra andre, selv nærliggende 

rev" (DMU 2010b). 

Den største del af det marine Natura 2000-område er klassificeret som rev, der afgrænses udadtil af 

4 meter dybdekurven rundt om Saltholm. Arealet af habitattypen er opgjort til 4062 ha. Bunden 

består af en blanding af blød bund og områder med sten. Revene består af sten i varierende 

størrelse og bunddækning som vist i Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Stendækning ved Saltholm. Kilde: Naturstyrelsen, 2011b. 
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Dybde (m) Bundtype % sten Stenstørrelse (cm) 

0-1 m Grus 10-30 2-30 

1-2 m Sand 15-25 2-10 

2-4 m Sand 5-10 10-60 

4-6 m Sand 10-50 10-60 

 

Revene er bevokset med alger og er levested for mange arter af hvirvelløse dyr og fisk. Der er i alt 

registreret ca. 30 arter af makroalger rundt om Saltholm. Algesamfundet er styret af 

saltholdigheden i farvandsområdet, men vurderes også at være næringsstofbelastet, idet der er 

forekomster af epifytiske enårige trådalger (Ectocarpus og Pilayella), som reducerer 

dækningsgraden af de flerårige arter. 

Habitatnaturtype 1110 - Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand  

En del af området er sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand. Disse områder 

består hovedsageligt af hård sandbund med lave vanddybder på 0,2-1,0 meter. Dybden kan komme 

op på over 4 meter ved Peberholm. Der findes store sten i området, hvoraf flere rager op over 

vandoverfladen og fungerer som rastepladser for sæler. I 2003 dækkede ålegræs 70 % af 

sandbunden ned til en vanddybde på 2 meter i den vestlige del af området. Længere mod vest 

mellem Saltholm og Peberholm er 50 % af sandbunden dækket af ålegræs, og 50 % er stenet bund 

bevokset med makroalger som blæretang og strengetang.  

Habitatnaturtype 1160 - Større lavvandede bugter og vige 

Det anbefales i basisanalysen, at denne habitatnaturtype udgår af udpegningsgrundlaget 

(Københavns Amt 2006b), da man ikke kan sige, at der er større lavvandede bugter og vige ved 

Saltholm. Habitatnaturtyperne 1110, 1170 dækker habitatnaturtyperne omkring Saltholm og indgår 

i vurderingerne. Habitatnaturtypen er dog ikke forslået udtaget i høringsmaterialet for den 

igangværende revision af udpegningsgrundlagene. 

Habitatnaturtype 1150 - *Kystlaguner og strandsøer 

Basisanalysen angiver, at der findes 71 ha af denne habitatnaturtype på Saltholm. Forekomsten er 

ikke dokumenteret, og arts sammensætningen ikke undersøgt ved feltarbejde (Københavns Amt 

2006b).  

Habitatnaturtypen er markeret med en asterisk, hvilket betyder, at den er en prioriteret 

habitatnaturtype, der vurderes at være af fællesskabsbetydning. Det betyder, at der kun i ganske 

særlige tilfælde kan opnås tilladelse til gennemførelse af et projekt, der kan påvirke den væsentligt. 

Bevaringsstatus/prognose 

Det er vurderet, at de marine habitatnaturtyper har en moderat til dårlig økologisk tilstand på 

grund af forholdsvist høje næringsstofkoncentrationer i vandet (Naturstyrelsen 2011b). 

Næringsstofferne resulterer i nedsat sigtdybde og begrænsning af ålegræssets dybdeudbredelse. 

Bundfaunaens sammensætning påvirkes indirekte af disse forhold. Dermed påvirkes også 

fødegrundlaget for de fugle, der i forskellig grad lever af hvirvelløse dyr på bunden, bundvegetation 

eller fisk. Disse forhold har ført til, at prognosen for, at de marine habitatnaturtyper kan opnå 

gunstig bevaringsstatus, er ringe. 

Bevaringsmålsætninger 

Der er opstillet følgende målsætninger for de marine habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget for 

habitatområde H142 (Naturstyrelsen 2011b): 

› Havet omkring Saltholm med sandbanker, lagune, bugt og rev skal have god vandkvalitet og 

en artsrig undervandsvegetation og skal udgøre et godt leve- og fourageringssted både for 

internationalt vigtige forekomster af trækkende og ynglende fugle, som området er udpeget for 

at beskytte.  



  

 

› Områdets økologiske integritet sikres i form af en lav næringsstofbelastning 

› Habitatnaturtyper skal have en gunstig bevaringsstatus. 

4.3 Mulige påvirkninger 

4.3.1 Deposition af kviksølv og andre tungmetaller 

Tungmetaller, der udledes via røggassen fra Avedøreværket, spredes med luften og deponeres på 

vandet. De deponerede stoffer spredes dernæst med strømmen hvorefter de sedimenterer. Nogle 

stoffer, som f.eks. arsen, deponeres på partikelform og vil i sidste ende synke til bunds. Andre, som 

f.eks. kviksølv, bliver opløst efter deponeringen, men vil efterhånden binde sig til ladede partikler, 

eller indgå i det biologiske kredsløb, hvorefter de synker ud med plankton. Tungmetallerne kan 

potentielt påvirke udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne enten i form af giftvirkning 

eller ved bioakkumulering i organismer. 

4.3.2 Deposition af kvælstof 

Deposition af kvælstof, der er udledt via røggassen fra Avedøreværket, kan potentielt påvirke 

sammensætningen af plante- og dyrearter i de forskellige habitatnaturtyper i Natura 2000-

områderne.  

Øget tilførsel af kvælstof og fosfor vil typisk medføre, at produktionen af hurtigtvoksende 

planktonalger og enårige makroalger som fedtemøg og søsalat vil stige markant og forårsage 

skygning af ålegræs og flerårige makroalger med nedsat vækst og dybdegrænse til følge. En høj 

produktion af planktonalger i vandet kan også forårsage iltsvind ved havbunden, når algerne dør, 

synker til bunds og nedbrydes. Iltsvind påvirker bundfauna og bundfisk. Hyppige 

iltsvindshændelser medfører, at dyresamfundene på havbunden bliver mere artsfattige og 

domineret af færre og mere hårdføre arter. Ålegræs er også følsom over for iltsvind. Det er påvist, at 

plantens fotosyntese og vækst reduceres efter 12 timers eksponering til iltfrie forhold og at 

vækstskud dør efter 24 timers eksponering (Pulido & Borum, 2010).  

4.3.3 Udledning af spildevand 

Udledning af spildevand fra Avedøreværket kan potentielt forårsage en stigning i tilførsel af 

næringssalte og tungmetaller, hvilket potentielt kan påvirke flora og fauna i Natura 2000-område 

nr. 143 - Vestamager og havet syd for. 

4.3.4 Udledning af kølevand 

Udledning af kølevand fra Avedøreværket vil forårsage en stigning i vandtemperaturen, hvilket 

potentielt kan påvirke flora og fauna i Natura 2000-område nr. 143 - Vestamager og havet syd for. 
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4.4 Vurdering af virkninger 

4.4.1 Deposition af kviksølv og andre tungmetaller i havmiljøet 

Effekter af deposition og spredning af kviksølv og andre tungmetaller i det marine miljø er vurderet 

på baggrund af beregninger vha. MIKE21-modellen. Detaljer vedrørende metode og resultater er 

rapporteret i bilag 9a i bilagsbindet. 

Vurdering af effekter i vandsøjlen 

Figur 4.3 viser resultatet af MIKE21-modelleringen af spredningen i havet af det nedfaldne kviksølv 

fra røggassen fra Avedøreværket for 0-scenariet. Det fremgår, at de største koncentrationer af 

kviksølv findes på det lave vand i Natura-2000 område nr. 143 - "Vestamager og havet syd for" 

samt det lave vand umiddelbart syd og øst for Avedøreværket. 

Figur 4.4 viser resultatet af MIKE21-modelleringen af spredningen i havet af et partikelbundet 

metal. Arsen i 0-scenariet er valgt som eksempel. I forhold til kviksølv, der spredes som gas, ses, at 

arsen opbygger en markant højere koncentration i vandet tæt på kilden. Det skyldes, at de 

partikelbundne tungmetaller falder hurtigere ud af røgfanen og dermed deponeres i højere grad i 

kildens nærhed. 

 

 

Figur 4.3 Modelleret udbredelse i vandsøjlen af kviksølv, der stammer fra udledning af røggas fra Avedøreværket i 0-
scenariet. Figuren viser maksimalkoncentrationer, dvs. den højeste koncentration, der er beregnet for hvert punkt i 
simuleringsperioden på 28 dage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4 Modelleret udbredelse i vandsøjlen af arsen, der stammer fra røggas fra Avedøreværket. Figuren viser 
maksimalkoncentrationer i 0-scenariet, dvs. den højeste koncentration, der er beregnet for hvert punkt i 
simuleringsperioden på 28 dage. Arsen er valgt som eksempel på partikelbundet tungmetal. 

 

Tabel 4.6 og Tabel 4.7 viser de beregnede maksimale merbidrag som følge af projektet og de 

beregnede maksimale samlede bidrag fra Avedøreværket til koncentrationer af tungmetaller i 

Kalveboderne. Der er modelleret dels koncentrationsforøgelser som følge af projektet og dels det 

samlede koncentrationsbidrag fra Avedøreværket. De modellerede koncentrationsforøgelser 

sammenlignes med: 

› Typiske detektionsgrænser for de forskellige tungmetaller i vand 

› Miljøministeriets miljøkvalitetskrav for marine områder, som det fremgår af bekendtgørelse 

1022/201011.  

› Målte koncentrationer i Kalveboderne, der er det område, som er mest belastet i forvejen. Det 

er samtidigt det område, hvor de beregnede koncentrationsforøgelser er størst. Dvs. det er her, 

man kan forvente den største påvirkning. Koncentrationerne blev målt på vandprøver udtaget 

den 20. marts 2012. Resultaterne fremgår af bilag 7 i bilagsbindet. 

For samtlige tungmetaller gælder, at de modellerede koncentrationsbidrag er helt marginale og 

ligger flere størrelsesordener under de målte koncentrationer i Kalveboderne og så små, at de ikke 

kan måles i laboratoriet. Det gælder såvel merbidragene fra projektet som de samlede 

koncentrationsbidrag fra Avedøreværket. De modellerede koncentrationer ligger således for alle 

metallerne flere størrelsesordener under detektionsgrænserne for de anvendte analysemetoder. 

Eksempelvis er detektionsgrænsen for kviksølv 2,5 x 10-4 µg/l og den højest modellerede 

                                                                    
11 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med senere ændringer 
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koncentration af kviksølv kun 9,8 x 10-9 µg/l, altså i størrelsesordenen 30.000 gange mindre end 

detektionsgrænsen. 

For bly, cadmium, krom, kviksølv, molybdæn, vanadium og zink gælder endvidere, at de beregnede 

bidrag til koncentrationerne i Kalveboderne fra Avedøreværket som følge af brændselsomlægningen 

er flere størrelsesordener under miljøkvalitetskravene, og at summen af de eksisterende 

koncentrationer og de beregnede bidrag til koncentrationerne i Kalveboderne fra Avedøreværket 

ikke overskrider miljøkvalitetskravene, se Tabel 4.6. 

Det skal i øvrigt bemærkes, at emissionen og dermed den atmosfæriske deposition af tungmetaller, 

herunder kviksølv, er faldet markant gennem de sidste 20 - 30 år. For de fleste metaller er 

emissionerne fra danske reduceret med 70 - 90 % fra 1990 til 2010, således er f.eks. emissionerne af 

kviksølv, arsen og nikkel fra danske kilder reduceret med henholdsvis 86 %, 77 % og 77 % i perioden 

(DCE 2012). Reduktionen er dog mere begrænset for kobber, og der er sket en stigning for kobber. 



  

 

 

Tabel 4.6 Beregnet maksimalt merbidrag og beregnet maksimalt samlet bidrag til koncentrationer i vandsøjlen ved 
Kalveboderne af forskellige tungmetaller udledt via røggassen fra Avedøreværket efter brændselsomlægning 
sammenlignet med typiske detektionsgrænser, Miljøministeriets miljøkvalitetskrav og målte koncentrationer i 
Kalveboderne 

Metal Typiske 
detektionsgræn

ser 
 
 
 
 
 
 
 

(µg/l) 

Miljøministeriets 
miljøkvaliets 

krav for marine 
områder 1) 2) 3) 

 
 
 
 

(µg/l) 

Målte 
koncentrationer 
i Kalveboderne 
Gennemsnit af 
fire målinger4) 

 
 
 
 

(µg/l) 

Maksimalt 
tilladelig 

koncentrationsf
orøgelse fra 

Avedøreværket i 
Kalveboderne 

 
 
 
 

µg/l 

Beregnet 
maksimal 

koncentrationsf
orøgelse fra 

Avedøreværket i 
Kalveboderne 

ved 
gennemførelse 

af projektet 
(µg/l) 

Beregnet 
maksimalt 

samlet 
koncentrationsb

idrag fra 
Avedøreværket 
til Kalveboderne 

ved 
gennemførelse 

af projektet 
(µg/l) 

Bly, Pb 0,01 0,34 0,12 0,22 2,99 x 10-6 6,36 x 10-6 

Cadmium, Cd 0,005 0,2 
tilføjet 

0,009 0,19 12,3 x 10-7 2,14 x 10-6 

Krom, Cr 0,1 3,4 0,08 5) 3,3 3,6 x 10-6 38,7 x 10-6 

Kviksølv, Hg 0,00025 0,05 
tilføjet 

0,00096 0,0049 0,83 x 10-9 9,84 x 10-9 

Molybdæn, Mo 0,1 6,7 

tilføjet 

0,51 5) 6,19 1,26 x 10-6 2,93 x 10-6 

Selen, Se 0,03 - <0,03 - 0,81 x 10-5 7,98 x 10-5 

Vanadium, V 0,3 4,1 

tilføjet 

0,55 3,5 3,1 x 10-6 1,23 x 10-5 

Zink, Zn 0,1 7,8 

tilføjet 

2,35 6) 5,4 5,45 x 10-5 8,19 x 10-5 

1) I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for 

vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med senere ændringer 

2) Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve 

3) "tilføjet" betyder, at der ved vurdering af et bidrag tages hensyn til den naturlige baggrund, hvis den gør det 

umuligt at overholde miljøkravet 

4) Analyserne er lavet på ufiltrerede prøver, og sammenligningen med miljøkvalietskravene, der gælder for 

opløste stoffer, er derfor konservativ. 

5) Ikke-akkrediterede målinger 

6) Forhøjet usikkerhed pga. høj blindværdi 

Projektets og Avedøreværkets bidrag til koncentrationer af arsen, nikkel og kobber i Kalveboderne 

ligger ligeledes flere størrelsesordener under miljøkvalitetskravene; men for disse stoffer 

overskrider de målte koncentrationer i Kalveboderne miljøkvalitetskriterierne, uden at bidraget fra 

projektet tages med i betragtning. I bekendtgørelse nr. 1022/2010 er det angivet, at man kan tage 

hensyn til den naturlige baggrundskoncentration, hvis den forhindrer, at miljøkvalitetskravene kan 
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opfyldes. Miljøstyrelsen har oplyst, at der som naturlig baggrund skal anvendes 1,4 µg/l for arsen, 

0,8 µg/l for nikkel og 0,9 µg/l for kobber. Den naturlige baggrund er beregnet ud fra data fra 

http://weppi.gtk.fi/publ/foreatlas/ og notater fra miljøstyrelsen12.    

Disse værdier er fremkommet som geometriske gennemsnit af antagede værdier og nogle få målte 

værdier fra ferskvand og marine områder. 

I Tabel 4.7 er de resulterende miljøkvalitetskrav efter korrektion for den naturlige baggrund 

beregnet. Det ses, at miljøkvalitetskravene for arsen, kobber og nikkel ikke overskrides efter 

korrektion for den naturlige baggrund. 

Tabel 4.7 Beregnet maksimalt merbidrag og beregnet maksimalt samlet bidrag til koncentrationsforøgelser i 
vandsøjlen ved Kalveboderne af forskellige tungmetaller udledt via røggassen fra Avedøreværket efter 
brændselsomlægning sammenlignet med typiske detektionsgrænser, Miljøministeriets miljøkvalitetskrav og målte 
koncentrationer i Kalveboderne 

Tungmetal Typiske 
detektio
nsgræn

ser 
 
 
 
 
 

(µg/l) 

Miljøministeri
ets 

miljøkvaliets 
krav for 
marine 

områder 1) 2) 3) 
 
 
 
 

(µg/l) 

Naturlig 
baggrun
dskonce
ntration5

) 
 
 
 
 

(µg/l) 

Resulter
ende 

miljøkva
litetskra

v 
 
 
 

(µg/l) 

Målte 
koncentrati

oner i 
Kalveboder

ne. 
Laveste 

resultat ud 
af fire 

målinger4) 
 

(µg/l) 

Maksimalt 
tilladelig 

koncentrati
onsforøgel

se fra 
Avedørevæ

rket i 
Kalveboder

ne 
 

µg/l 

Beregnet 
maksimal 

koncentrati
onsforøgel

se fra 
Avedørevæ

rket i 
Kalveboder

ne ved 
gennemfør

else af 
projektet6)  

(µg/l) 

Beregnet 
maksimalt 

samlet 
koncentration

sbidrag fra 
Avedøreværke

t til 
Kalveboderne 

ved 
gennemførels
e af projektet

 
(µg/l) 

Arsen, As 0,04 0,11 

tilføjet 

0,25 0,36 0,25 0,11 2,33 x 10-6 7,37x 10-6 

Kobber, Cu 0,1 1 

tilføjet 

2,9 øvre værdi 

 

0,9 1,9 1,20 0,7 3,8 x 10-6 7,87 x 10-6 

Nikkel, Ni 0,2 0,23 

tilføjet 

3 øvre værdi 

0,52 0,75 0,52 0,23 2,64 x 10-6 9,02 x 10-6 

1) I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for 

vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med senere ændringer 

2) Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve 

3) "tilføjet" betyder, at der ved vurdering af et bidrag tages hensyn til den naturlige baggrund, hvis den gør det 

umuligt at overholde miljøkravet 

4) Analyserne er foretaget på ufiltrerede prøver, og sammenligningen med miljøkvalitetskravene, der gælder for 

opløst stof, er derfor konservativ. 

5) Oplyst af Miljøstyrelsen. For arsen og nikkel, hvor de målte koncentrationer er lavere end de oplyste naturlige 

baggrundsværdier, er de målte værdier anvendt som naturlig baggrund. 

 

 

                                                                    
12 Notat af 30. sept 2008 om arsen, notat 18. januar 2005 om kobber og notat af 18. august 2008 og nikkel 

http://weppi.gtk.fi/publ/foreatlas/�


  

 

 

 

 

 

Vurdering af risikoen for bioakkumulation af kviksølv 

Bioakkumulation af kviksølv i en filtrerende organisme som blåmuslingen er en funktion af 

koncentrationen af stoffet i vandet, optagelsesraten af stoffet, udskillelsesraten af stoffet og 

muslingens vækst og kan beregnes vha. følgende simple model (Casas et al 2001). 

 

Hvor Cmusling = koncentrationen af kviksølv i bløddele (µg/g tørvægt); rda = optagelsesraten (l g-1d-1). 

For en nær slægtning til blåmuslingen (Mytilus galloprovincialis) er denne værdi bestemt ved in 

situ forsøg til 1,8 l g-1 d-1; Cvand= koncentrationen af kviksølv i vand (µg/l); rad = udskillelsesraten (ld-

1) For Mytilus galloprovincialis er denne værdi bestemt ved in situ forsøg til 0,0065  d-1 og P = 

bløddelsvægt (g tørvægt). Mytilus galloprovincialis har samme biologi som Mytilus edulis og 

anvendes i Middelhavet i stedet for Mytilus edulis til monitering af tungmetaller. 

Ved anvendelse af denne formel er ændringen i koncentrationen af kviksølv i en musling, der 

eksponeres til følgende tre niveauer beregnet: 

› Den højeste modellerede koncentrationsforøgelse ved Kalveboderne (scenarie 1) 

› Målte koncentrationer i vandprøver indsamlet i området ved Kalveboderne i marts 2012 plus 

højeste modellerede koncentrationsforøgelse ved Kalveboderne  

› Målte koncentrationer i vandprøver indsamlet i området ved Kalveboderne i marts 2012. 

Det er i beregningerne forudsat, at der er tale om en musling med en bløddelsbiomasse på 1,5 g og 

som indeholder 0,14 µg kviksølv per g bløddelsbiomasse (tørvægt) (baggrundsværdien for indhold i 

muslinger i danske farvande (DCE 2011b)) og en vækstrate på 5,3 % pr måned (vækstrate for 

Mytilus galloprovincialis målt in situ (Karayûcel S. et al 2010)).  

Resultatet af beregningerne er vist i  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.8. Det fremgår af resultaterne, at det ekstra bidrag fra Avedøreværket ikke vil bidrage med 

målelige akkumuleringsrater af kviksølv i blåmuslinger: 

› I beregningen, hvor muslingen kun eksponeres for en kviksølvkoncentration svarende til det 

beregnede maksimale koncentrationsbidrag som følge af udledning af røggas fra 

Avedøreværket (scenarie1), vil der udskilles kviksølv. Det betyder, at koncentrationen i vandet 

er så lille, at optagelsesraten er mindre end udskillelsesraten og at vand, der kun indeholder 
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bidrag fra udledning af røggas fra Avedøreværket, i praksis skal betragtes som værende så rent 

at man kan rense muslinger for kviksølv i det 

› Der er ikke forskel i akkumuleringsraterne for muslinger, der eksponeres til de målte 

koncentrationer i området og målte koncentrationer plus et ekstra bidrag fra Avedøreværket 

(for scenarie 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.8. Beregnede akkumuleringsrater for kviksølv i musling, der eksponeres til forskellige niveauer af 
kviksølvkoncentrationer i vandet 

Eksponering Bioakkumulationsrate for 
kviksølv 

 

 
(µg/g tørstof/dag) 

Højeste koncentrationsforøgelse ved Kalveboderne (scenarie 1) -2,1x10-3 

Målte koncentrationer i området + Højeste koncentrationsforøgelse 
ved Kalveboderne (scenarie 1) 

0,7x10-3 

Målte koncentrationer i området 0,7x10-3 

 

Der foreligger ikke tilsvarende formler for akkumulering af kviksølv i danske fisk. Wang og Wong 

2003 fandt imidlertid, at koncentrationen af kviksølv, der optages fra vandfasen i fisken sweetlips 

(Plectorhincus gibbosus) i "steady state" kan beregnes som: 

Css = (ku x Cw)/kew 

hvor Css er koncentrationen af kviksølv i fisken i "steady state"; ku er nettooptagelses rate-

konstanten fra vandfasen (l g-1d-1) (denne konstant bestemte Wang og Wong 2003 til 0,195); Cw er 

kviksølvkoncentrationen i vandet; og kew er udskillelsesrate konstanten for kviksølv optaget via 

vandfasen (denne konstant bestemte Wang og Wong (2003) til 0,0287). Ved anvendelse af denne 

formel er koncentrationen i fisken beregnet for: 

› Målte koncentrationer i vandprøver indsamlet i området ved Kalveboderne i marts 2012 plus 

højeste modellerede koncentrationsforøgelse ved Kalveboderne  

› Målte koncentrationer i vandprøver indsamlet i området ved Kalveboderne i marts 2012. 

Beregningerne viser, at der ikke er forskel i "steady state" niveauerne for fisk, der eksponeres til de 

målte koncentrationer i området og målte koncentrationer plus et ekstra bidrag fra Avedøreværket 

(for scenarie 1). I begge tilfælde er "steady state" koncentrationen beregnet til 0,007 µg Hg/g. Det 



  

 

ekstra bidrag fra Avedøreværket vil således ikke bidrage med målelige forskelle på "steady state" 

koncentrationen af kviksølv i fisk. 

Vurdering af effekter af sedimenterede tungmetaller 

Akkumuleringsraten i sedimentet ved Kalveboderne for kviksølv, der er udledt via røggassen fra 

Avedøreværket for 0-scenariet er beregnet til 5 x 10-9 g/m2/år, se bilag 9a. Dette bidrag til 

akkumuleringen af kviksølv i Kalveboderne er helt ubetydeligt og vil i praksis ikke kunne måles. 

Dette kan illustreres ved at beregne, hvor mange år, der med denne akkumuleringsrate vil gå, før 

bidraget fra Avedøreværket vil overstige måleusikkerheden for analyse af kviksølv i sediment. Med 

en måleusikkerhed på 0,02 mg/kg (Eurofins 2011) og forudsat at kviksølvet nedblandes i de øverste 

2 cm af sedimentet og at massefylden af sedimentet er 2,65 (svarer til massefylden for sand) vil det 

med den beregnede akkumuleringsrate tage ca. 200.000 år, før bidraget fra Avedøreværket vil 

overstige måleusikkerheden. Tilsvarende kan det for arsen beregnes, at det med den beregnede 

akkumuleringsrate for arsen på 5 x 10-6 g/m2/år vil tage ca. 10.000 år, før bidraget fra 

Avedøreværket vil overstige måleusikkerheden. 

Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående vurderes, at de marine habitatnaturtyper 1110 (Sandbanker med 

lavvandet vedvarende dække af havvand) og 1160 (Større lavvandede bugter og vige) i 

udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket af udledning af kviksølv eller andre tungmetaller med 

røggas fra Avedøreværket som følge af øget biomassefyring.  

4.4.2 Deposition af kviksølv og andre tungmetaller i strandsøer (habitatnaturtype 

1150) 

 

Koncentrationsbidrag til vandsøjlen 

Med henblik på at vurdere effekterne af deposition af tungmetaller i Klydesøen er opstillet en 

empirisk model til beregning af koncentrationsforøgelsen af tungmetaller i søen som følge af 

udledning af røggas fra Avedøreværket. Modellen er beskrevet nærmere i bilag 9b. 

Tabel 4.9 og Tabel 4.10 viser de beregnede maksimale merbidrag som følge af projektet og de 

beregnede maksimale samlede bidrag fra Avedøreværket til koncentrationer af tungmetaller i 

Klydesøen. Der er modelleret dels koncentrationsforøgelser som følge af projektet og dels det 

samlede koncentrationsbidrag fra Avedøreværket. De modellerede koncentrationsforøgelser er 

sammenlignet med: 

› Typiske detektionsgrænser for de forskellige tungmetaller i vand 

› Miljøministeriets miljøkvalitetskrav for marine områder, som det fremgår af bekendtgørelse 

1022/201013.  

› Målte koncentrationer i Klydesøen. Koncentrationerne blev målt på vandprøver udtaget den 

21. juni 2012. Resultaterne fremgår af bilag 7 i bilagsbindet. 

For samtlige tungmetaller gælder, at de modellerede koncentrationsbidrag fra Avedøreværket er 

helt marginale, er op til flere størrelsesordner under de målte koncentrationer i Klydesøen og så 

små, at de ikke kan måles i laboratoriet. Det gælder såvel merbidragene fra projektet som de 

samlede koncentrationsbidrag fra Avedøreværket. De modellerede koncentrationsbidrag til 

Klydesøen er dog højere, end det er tilfældet for de modellerede koncentrationsbidrag til 

Kalveboderne. Det skyldes dels, at vandskiftet i Klydesøen er mindre end i Kalveboderne, og dels at 

                                                                    
13 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med senere ændringer 
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den anvendte empiriske model er mere konservativ end MIKE 21, der blev anvendt for 

Kalveboderne, se bilag 9b. 

For bly, cadmium, krom, kviksølv og zink gælder endvidere, at de beregnede bidrag til 

koncentrationerne i Klydesøen fra Avedøreværket som følge af brændselsomlægningen er flere 

størrelsesordener under miljøkvalitetskravene, og at summen af de eksisterende koncentrationer og 

de beregnede bidrag til koncentrationerne i Klydesøen fra Avedøreværket ikke overskrider 

miljøkvalitetskravene, se Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Beregnet maksimalt merbidrag og beregnet maksimalt samlet bidrag til koncentrationsforøgelser i 
vandsøjlen af forskellige tungmetaller udledt via røggassen fra Avedøreværket for alle scenarier sammenlignet med 
detektionsgrænser for analyse af metallerne i vand, målte koncentrationer i Klydesøen og Miljøministeriets 
miljøkvalitetskrav 

Tungmetal Typiske 
detektionsgræn

ser 
 
 
 
 
 
 
 

(µg/l) 

Miljøministeriets 
miljøkvaliets 

krav for marine 
områder 1) 2) 3) 

 
 
 
 

(µg/l) 

Målte 
koncentrationer 

i Klydesøen 
Gennemsnit af 
fire målinger4) 

 
 
 
 

(µg/l) 

Maksimalt 
tilladelig 

koncentrationsf
orøgelse fra 

Avedøreværket i 
Klydesøen 

 
 
 

µg/l 

Beregnet 
maksimal 

koncentrationsf
orøgelse fra 

Avedøreværket i 
Klydesøen ved 
gennemførelse 

af projektet  
(µg/l) 

Beregnet 
maksimalt 

samlet 
koncentrationsb

idrag fra 
Avedøreværket 
til Klydesøen 

ved 
gennemførelse 

af projektet 
(µg/l) 

Bly, Pb 0,01 0,34 0,24 0,10 0-0,0003 0-0,0008 

Cadmium, Cd 0,005 0,2 
tilføjet 

<0,004 0,196 (0,2) 0-0,00004 0-0,00007 

Krom, Cr  0,1 3,4 0,15 3,25 0-0,002 0-0,003 

Kviksølv, Hg  0,00025 0,05 
tilføjet 

< 0,05 0 (0,05) 0 0 

Molybdæn, Mo 0,1 6,7 

tilføjet 

1,8 4,9 Kan ikke 
beregnes5) 

Kan ikke 
beregnes5) 

Selen, Se  0,03 - 0,23 - Kan ikke 
beregnes5) 

Kan ikke 
beregnes5) 

Vanadium, V 0,3 4,1 

tilføjet 

1,02 3,08 Kan ikke 
beregnes5) 

Kan ikke 
beregnes5) 

Zink, Zn 0,1 7,8 

tilføjet 

<0,5 7,3 (7,8) 0 0 

1) I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022/2010 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for 

vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med senere ændringer 

2) Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve 

3) "tilføjet" betyder, at der ved vurdering af et bidrag tages hensyn til den naturlige baggrund, hvis den gør det 

umuligt at overholde miljøkravet 

4) Analyserne er foretaget på ufiltrerede prøver, og sammenligningen med miljøkvalitetskravene, der gælder for 

opløst stof, er derfor konservativ. 

5) Kan ikke beregnes pga. manglende data vedrørende baggrundsdeposition, se tabel 9.2 i del 3. 



  

 

Projektets og Avedøreværket bidrag til koncentrationer af arsen, nikkel og kobber i Klydesøen er 

ligeledes under miljøkvalitetskravene; men for disse stoffer overskrider de målte koncentrationer i 

Klydesøen miljøkvalitetskravene, uden at bidraget fra projektet tages med i betragtning. 

I Tabel 4.10 er de resulterende miljøkvalitetskrav efter korrektion for den naturlige baggrund 

beregnet (se afsnit 5.4.1 vedr. anvendte værdier for naturlig baggrund). Det ses, at 

miljøkvalitetskravet for kobber ikke overskrides efter korrektion for den naturlige baggrund. 

Koncentrationerne af arsen og nikkel overskrider derimod miljøkvalitetskravene allerede i dag, dvs. 

uden indregning af bidraget fra dette projekt. 

Tabel 4.10 Beregnet maksimalt merbidrag og beregnet maksimalt samlet bidrag til koncentrationsforøgelser i 
vandsøjlen af forskellige tungmetaller udledt via røggassen fra Avedøreværket for alle scenarier sammenlignet med 
detektionsgrænser for analyse af metallerne i vand, målte koncentrationer i Klydesøen og Miljøministeriets 
miljøkvalitetskrav 

Tungmetal Typiske 
detektio
nsgræn

ser 
 
 
 
 
 

(µg/l) 

Miljøminister
iets 

miljøkvaliets 
krav for 
marine 

områder 1) 2) 3) 
 
 
 
 

(µg/l) 

Naturlig 
baggrun
dskonce
ntration5

) 
 
 
 
 

(µg/l) 

Resulter
ende 

miljøkva
litetskra

v 
 
 
 
 
 

(µg/l) 

Målte 
koncentrati

oner i 
Klydesøen 
Gennemsni

t af fire 
målinger4)

 
 
 

(µg/l) 

Maksimalt 
tilladelig 

koncentratio
nsforøgelse 

fra 
Avedørevær

ket i 
Klydesøen 

 
 
 

µg/l 

Beregnet 
maksimal 

koncentratio
nsforøgelse 

fra 
Avedørevær

ket i 
Klydesøen 

ved 
gennemførel

se af 
projektet  

(µg/l) 

Beregnet 
maksimalt 

samlet 
koncentratio
nsbidrag fra 
Avedørevær

ket til 
Klydesøen 

ved 
gennemførel

se af 
projektet 

(µg/l) 

Arsen, As 0,04 0,11 

tilføjet 

1,4 1,51 2,15 0 0-0,01 0-0,04 

Kobber, Cu 0,1 1 

tilføjet 

2,9 øvre 
værdi 

 

0,9 1,9 1,23 0,67 0 0 

Nikkel, Ni 0,2 0,23 

tilføjet 

3 øvre værdi 

0,8 1,03 1,4 0 0-0,01 0-0,03 

1) I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for 

vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med senere ændringer 

2) Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve 

3) "tilføjet" betyder, at der ved vurdering af et bidrag tages hensyn til den naturlige baggrund, hvis den gør det 

umuligt at overholde miljøkravet 

4) Analyserne er foretaget på ufiltrerede prøver, og sammenligningen med miljøkvalitetskravene, der gælder for 

opløst stof, er derfor konservativ. 

5) Oplyst af Miljøstyrelsen 

At arsen og nikkel allerede i dag overskrider miljøkvalitetskravene, skyldes i høj grad en høj naturlig 

baggrundskoncentration af arsen og nikkel i opsivende grundvand til Klydesøen. Dette begrundes i 

det følgende. 
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Det er estimeret, at ca. 50 % af arsenkoncentrationen og ca. 40 % af koncentrationen af nikkel i 

Klydesøen stammer fra grundvand, indsivning fra havet gennem diget og eventuelle 

jordforureninger på Vestamager. Det er vurderet, at langt størstedelen stammer fra grundvand, der 

strømmer opad fra kalkreservoiret under Vestamager ind i Klydesøen. Disse forhold er nærmere 

beskrevet og uddybet i bilag 9b i bilagsbindet.  

Det indstrømmende grundvand indeholder forholdsvis høje naturlige baggrundskoncentrationer af 

arsen og nikkel. 

For arsen gælder således (se Kristiansen, Nørnberg og Ramsay 2004, GEUS 2005 og bilag 9b): 

› At den naturlige baggrundskoncentration af arsen i grundvand i Danmark i gennemsnit 

er 3 ug/l, og at baggrundskoncentrationen i grundvand på Amager er 3,9 ± 1,5 ug/l 

(baseret på 136 grundvandsboringer i kalkaflejringerne på Amager). Koncentrationerne i 

grundvandet er altså højere end de målte koncentrationer i Klydesøen (gennemsnit 2,15 

ug/l) 

› At de relativt høje koncentrationer af arsen i grundvandsboringer i Danmark primært 

skyldes naturlige kilder og sjældent er menneskeskabte 

› At arsen i grundvandet ofte stammer fra mineraler i marine sedimenter, der er mange 

millioner år gamle (som f.eks. de kalkaflejringer, der findes under Vestamager). 

For nikkel gælder (se Kristiansen, Nørnberg og Ramsay 2004 og bilag 9b): 

› At den naturlige baggrundskoncentration af nikkel i grundvand i Danmark i gennemsnit 

er 2,5 ug/l og at baggrundskoncentrationerne i grundvand på Amager er 4,4 ± 7,3 ug/l 

(baseret på 306 grundvandsboringer i kalkaflejringerne på Amager) altså væsentlig 

højere end de målte koncentrationer i Klydesøen (gennemsnit 1,4 ug/l) 

› At nikkel findes naturligt i sulfidmineraler (pyrit) i grundvandsmagasinets aflejringer. 

Sulfidmineralerne er stabile under reducerende forhold, men går i opløsning, hvis 

magasinet tilføres oxiderende stoffer som ilt og/eller nitrat.  

› At høje baggrundsværdier af nikkel i grundvand i stor udstrækning forekommer i den 

østlige del af Sjælland, herunder Amager, hvor højtliggende kalkmagasiner med 

nikkelholdige sulfider kombineret med stor grundvandsindvinding har medført 

opløsning af sulfiderne på grund af indtrængende atmosfærisk luft.  

Det kan således konkluderes, at en stor del af arsen og nikkelbelastningen i Klydesøen stammer fra 

opsivende grundvand med et højt naturligt indhold af arsen og nikkel, og at det er årsagen til, at 

miljøkvalitetskravene for arsen og nikkel allerede overskrides i dag ved de anvendte værdier for 

"naturlig baggrund". 

Hvis der i stedet anvendes de faktisk forekommende koncentrationer af arsen og nikkel i grundvand 

på Amager som "naturlig baggrund" som grundlag for beregningerne, ville miljøkvalitetskravene 

ikke overskrides - hverken ved nuværende forhold eller efter gennemførelse af projektet. 

Samlet kan det konkluderes, at hverken brændselsomlægningen i sig selv eller det samlede bidrag af 

tungmetaller fra Avedøreværket til Klydesøen vil bidrage måleligt til koncentrationer af 

tungmetaller i Klydesøens vand. 

Koncentrationsforøgelser i sedimentet 

Den 21. juni 2012 blev der indsamlet sedimentprøver i Klydesøen på to lokaliteter. Der blev 

indsamlet to prøver på hver lokalitet og prøverne blev analyseret for indhold af kviksølv, cadmium, 



  

 

arsen, bly, kobber, nikkel, krom, molybdæn, nikkel, vanadium og zink. Analyseresultaterne fremgår 

af bilag 11. 

Der er ikke analyseret for tungmetaller i organismer fra søen, idet det ikke var muligt at indsamle 

tilstrækkeligt materiale til at kunne foretage analyser på vævsprøver. De organismer, der findes i 

søen er således meget små (små krebsdyr, små børsteorme i rør (der skal pilles ud af rørene inden 

analysen) osv.). Der findes således ikke større muslinger eller fisk som man normalt anvender til 

analyse for tungmetaller i marine organismer. 

Tabel 4.11 viser analyseresultaterne for sedimentprøverne sammenlignet med OSPAR 

sedimentkvalitetskriterierne for marine sedimenter, idet bekendtgørelse nr. 1022/2010 kun 

fastsætter miljøkvalitetskrav for vanadium i sedimenter. Ved koncentrationer under EAClow er 

skadelige effekter på marine arter ikke sandsynlige, heller ikke på de mest følsomme arter. EAChigh 

er den højeste koncentration, hvor der ikke forventes akutte effekter på marine arter. Ved 

koncentrationer mellem EAClow og EAChigh kan skadelige biologiske effekter ikke udelukkes og ved 

koncentrationer højere end EAChigh er skadelige biologiske effekter sandsynlige. 

Det ses, at arsen, bly, cadmium, kobber og nikkel overstiger EAClow. Overskridelserne er procentvis 

størst for bly, cadmium og kobber på station 2, mens der for øvrige metaller og for station 1 kun er 

tale om mindre overskridelser. Ingen af de undersøgte metaller overstiger EAChigh. 

Tabel 4.11 Koncentrationer af tungmetaller i sediment fra Klydesøen sammenlignet med OSPAR 
sedimentkvalitetskriterier. Data er gengivet som gennemsnit af dobbeltprøver fra den enkelte station. 
Standardafvigelsen er angivet de steder, hvor de findes. Værdier angivet med "mindre end" tegn, er målinger, der ligger 
under analysemetodens detektionsgrænse. 

Parameter Station 1 
Gennemsnit 

±SD 

Station 21) Marint  
sediment  
OSPAR  
EAClow 

Marint  
sediment  
OSPAR  
EAClhigh 

Tørstof (%) 60 40   

Arsen 

As (mg/kg tørstof) 

1,95±0,35 1,8 1 10 

Bly 

Pb (mg/kg tørstof) 

7,25±0,78 27 5 50 

Cadmium 

Cd (mg/kg tørstof) 

0,12±0,01 0,45 0,1 1 

Kobber 

Cu (mg/kg tørstof) 

3,95±0,35 26 5 50 

Krom 

Cr (mg/kg tørstof) 

5,85±0,64 7,2 10 100 

Kviksølv 

Hg (mg/kg tørstof) 

<0,05 <0,05 0,05 0,5 

Molybdæn 

Mo (mg/kg tørstof) 

<0,2 0,5 -  

Nikkel 

Ni (mg/kg tørstof) 

5,5±0,57 7 5 50 
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Parameter Station 1 
Gennemsnit 

±SD 

Station 21) Marint  
sediment  
OSPAR  
EAClow 

Marint  
sediment  
OSPAR  
EAClhigh 

Selen 

Se (mg/kg tørstof) 

<0,5 <0,5 -  

Vanadium 

V (mg/kg tørstof) 

8±0,85 9 23,62) 23,6 

Zink 

Zn (mg/kg tørstof) 

17,5±2,12 74 50 500 

1) På station 2 var bundforholdene meget varierende. Som følge heraf havde den ene dobbeltprøve et meget 
lavt tørstofindhold, og data var ikke sammenlignelige med de øvrige prøver. Resultatet er derfor ikke taget med i 
tabellen 
2) For Vanadium er det et miljøkvalitetskrav fastsat i bekendtgørelse nr. 1022/2010. 

 

Med henblik på at vurdere, om brændselsomlægningen på Avedøreværket kan tænkes at forværre 

den eksisterende sedimentkvalitet måleligt, er der gennemført en konservativ vurdering af 

Avedøreværkets bidrag til akkumulering af tungmetal i sedimentet i Klydesøen. Vurderingen er 

baseret på DCEs beregninger af atmosfærisk deposition af tungmetaller som beskrevet i afsnit 4.4.3, 

idet det antages, at hele den beregnede deposition (maksimalt merbidrag fra projektet og maksimal 

samlet deposition fra Avedøreværket ved gennemførelse af projektet) over Klydesøens areal ender i 

søens bundsediment. Der gøres endvidere den konservative antagelse, at tungmetallerne ikke 

fjernes fra systemet, men akkumuleres løbende i sedimentets øverste 2 cm.  

For henholdsvis den maksimale merdeposition fra projektet og den maksimale samlede deposition 

fra Avedøreværket er følgende beregnet: 

› Hvor mange år der vil gå, før der vil ske koncentrationsforøgelser, der svarer til de i 

Naturplanen fastsatte detektionsgrænser for de forskellige tungmetaller 

› Hvor mange år der vil gå, før der vil ske koncentrationsforøgelser, der svarer til værdien af 

EAClow for de forskellige tungmetaller. 

Resultaterne fremgår af  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.12 og  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.13. Det skal understreges, at de konservative beregninger ikke er udtryk for 

modelberegninger af faktiske forhold, men udelukkende skal tjene til at illustrere størrelsesordenen 

af Avedøreværkets bidrag til tungmetaller i Klydesøens sediment. 

Selv ved anvendelse af en meget konservativ betragtning er det beregnet, at der vil gå minimum 760 

- 30.000 år alt afhængigt af tungmetal, før merbidraget af tungmetaller fra projektet i sig selv vil 

medføre en stigning i tungmetalindholdet i sedimentet, der svarer til en detektionsgrænseenhed, jf. 

de i Naturplanen fastsatte detektionsgrænser for tungmetaller i sediment i Klydesøen, se  
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Tabel 4.12. Tilsvarende vil der gå minimum 2.900 - 150.000 år, før stigningen vil svare til en 

EAClow-enhed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.12 Antal år, før merdepositionen fra projektet i sig selv vil give anledning til stigning i 
tungmetalkoncentrationer svarende til henholdsvis den i Naturplanen fastsatte detektionsgrænse for tungmetaller i 
sediment og EAClow 

Metal Fastsat 
detektionsgrænse1) 

 

 

 

 

 

(µg/kg tørstof) 

EAClow 

 
 
 
 
 
 

(µg/kg tørstof) 

Maksimal årlig 
merdeposition som 
følge af projektet2) 

 
 
 
 

(µg/m2/år) 

Antal år før 
merdepositionen 
fra projektet i sig 

selv vil medføre en 
stigning i 

sedimentets 
indhold svarende til 

en 
detektionsgrænse-

enhed3) 
(år) 

Antal år før 
merdepositionen 
fra projektet i sig 

selv vil medføre en 
stigning i 

sedimentets 
indhold svarende til 

en EAClow-enhed4) 
 

(år) 

Arsen 200 1.000 2,39 2.500 12.500 

Bly 1.000 5.000 2,94 10.000 51.000 

Cadmium 30 100 1,18 760 2500 

Kobber 200 5.000 3,69 1.600 40.000 



  

 

Metal Fastsat 
detektionsgrænse1) 

 

 

 

 

 

(µg/kg tørstof) 

EAClow 

 
 
 
 
 
 

(µg/kg tørstof) 

Maksimal årlig 
merdeposition som 
følge af projektet2) 

 
 
 
 

(µg/m2/år) 

Antal år før 
merdepositionen 
fra projektet i sig 

selv vil medføre en 
stigning i 

sedimentets 
indhold svarende til 

en 
detektionsgrænse-

enhed3) 
(år) 

Antal år før 
merdepositionen 
fra projektet i sig 

selv vil medføre en 
stigning i 

sedimentets 
indhold svarende til 

en EAClow-enhed4) 
 

(år) 

Krom 1.000 1.000 3,62 8.300 8.000 

Kviksølv 10 50 0,01 30.000 150.000 

Nikkel 500 5.000 2,75 5.400 55.000 

Zink 5.000 5.000 51,9 2.900 2.900 

1) Som specificeret i plejeplanen for Vestamager, herunder Klydesøen (Naturstyrelsen 2010) 

2) Beregnet for worst case-scenariet for det enkelte metal 

3) Beregnet som: Antal år = (detektionsgrænse /depositionsrate) • densitet • lagtykkelse) ved anvendelse af 

følgende dimensioner. Detektionsgrænse: i ug/kg (tørstof); Depositionsrate i /µg/m2/år, Densitet: kg (tørstof)/m3 

sediment. Der er anvendt følgende lagtykkelse: 0,02 m og massefylde for sediment 1500 kg/m3 

4) Beregnet som: Antal år = (EAClow /depositionsrate) • densitet • lagtykkelse) ved anvendelse af følgende 

dimensioner. EAClow: i ug/kg(tørstof); Depositionsrate i / µg/m2/år, Densitet: kg(tørstof)/m3sediment. Der er 

anvendt følgende lagtykkelse: 0,02 m og massefylde for sediment 1500  kg/m3. 

For den samlede deposition fra Avedøreværket ved gennemførelse af projektet vil der tilsvarende gå 

minimum 450 - 5.000 år, før Avedøreværket medfører en stigning i tungmetalkoncentrationen på 

en detektionsgrænseenhed og minimum 1.400 - 25.000 år, før Avedøreværket medfører en stigning 

på en EAClow-enhed, se  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 Antal år, før den samlede deposition fra Avedøreværket i sig selv vil give anledning til stigning i 
tungmetalkoncentrationer svarende til henholdsvis den i Naturplanen fastsatte detektionsgrænse for tungmetaller i 
sedimentet og EAClow 

Metal Fastsat 
detektionsgrænse1) 

 

 

 

 

 

 

 

(µg/kg tørstof) 

EAClow 

 
 
 
 
 
 
 
 

(µg/kg tørstof) 

Maksimal årlig 
deposition fra 

Avedøreværket i 
Klydesøen2) 

 
 
 
 
 

(µg/m2/år) 

Antal år før den 
samlede deposition 
fra Avedøreværket i 
sig selv vil medføre 

en stigning i 
sedimentets 

indhold svarende til 
en 

detektionsgrænsee
nhed) 
(år) 

Antal år før den 
samlede deposition 
fra Avedøreværket i 
sig selv vil medføre 

en stigning i 
sedimentets 

indhold svarende til 
en EAClow-enhed4) 

 
(år) 

Arsen 200 1.000 6,77 800 4.000 

Bly 1.000 5.000 5,93 5.000 25.000 

Cadmium 30 100 2,02 450 1.400 

Kobber 200 5.000 7,32 800 20.000 

Krom 1.000 1.000 8,06 3.700 3.700 

Kviksølv 10 50 0,16 1.900 9.500 

Nikkel 500 5.000 8,33 1.800 18.000 

Zink 5.000 5.000 77 1.900 1.900 

1) Som specificeret i plejeplanen for Vestamager, herunder Klydesøen (Naturstyrelsen 2010) 

2) Beregnet for worst case-scenariet for det enkelte metal 

3) Beregnet som: Antal år = (detektionsgrænse /depositionsrate) • densitet • lagtykkelse) ved anvendelse af 

følgende dimensioner. Detektionsgrænse: i ug/kg (tørstof); Depositionsrate i /µg/m2/år, Densitet: kg (tørstof)/m3 

sediment. Der er anvendt følgende lagtykkelse: 0,02 m og massefylde for sediment 1500 kg/m3 

4) Beregnet som: Antal år = (EAClow /depositionsrate) • densitet • lagtykkelse) ved anvendelse af følgende 

dimensioner. EAClow: i ug/kg(tørstof); Depositionsrate i / µg/m2/år, Densitet: kg(tørstof)/m3sediment. Der er 

anvendt følgende lagtykkelse: 0,02 m og massefylde for sediment 1500 kg/m3. 

Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes:  

› At udledning af kviksølv og andre tungmetaller fra røggas i forbindelse med øget 

biomassefyring ikke vil bidrage til målelige stigninger i koncentrationen af tungmetaller i 

vandsøjlen og sedimentet i Klydesøen 

› At habitatnaturtype 1150 - *Kystlaguner og strandsøer i udpegningsgrundlaget ikke vil blive 

påvirket af udledning af kviksølv eller andre tungmetaller med røggas fra Avedøreværket som 

følge af øget biomassefyring. 

Koncentrationsforøgelser i biota 



  

 

Der er ikke analyseret for tungmetaller i organismer fra søen, idet det ikke var muligt at indsamle 

tilstrækkeligt materiale til at kunne foretage analyser på vævsprøver. De organismer, der findes i 

søen, er således meget små (små krebsdyr, små børsteorme i rør, der skal pilles ud af rørene inden 

analysen osv.). Der findes således ikke større muslinger eller fisk, som man normalt anvender til 

analyse for tungmetaller i marine organismer. 

4.4.3 Deposition af kvælstof 

De modellerede koncentrationsforøgelser af kvælstof i vandsøjlen i Kalveboderne og Klydesøen som 

følge af brændselsændringen ved Avedøreværket er helt ubetydelige og ligger henholdsvis i 

størrelsesordenen 10-3 µg/l for alle scenarie (se bilag 9a i bilagsrapporten). Denne 

koncentrationsforøgelse vil ikke kunne måles, idet detektionsgrænsen for total kvælstof i vand er 50 

µg/l.  

 

4.4.4 Kumulative effekter 

De kumulative effekter af merdepositionen af kvælstofoxider, svovldioxid og tungmetaller fra 

projektet og effekter af tilsvarende depositioner fra 1) øget transport med skibe, 2) den nuværende 

drift af Avedøreværket samt 3) baggrundsdepositionen er vurderet i de respektive afsnit herover. 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter, der skader de nærliggende Natura 2000-områder, 

eller forhindrer opnåelse af gunstig bevaringsstatus. 

Der er ikke kendskab til andre projekter, planer eller programmer, der vil medføre en øget 

deposition af stoffer, der skal indgå i en kumulativ vurdering. 

Forhøjelse af afgiften på emission af NOx fra virksomheder fra 1. juli 2012 kan vise sig at have en 

positiv effekt på baggrundsdepositionen af NOx, ligesom den medfører en reduceret udledning af 

NOx fra den samlede Avedøreværk. 
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Tabel 4.14 Målte koncentration af tungmetaller i Køge Bugt og beregnede bidrag fra udledt spildevand fra Spildevandscenter Avedøre, udledt spildevand fra Avedøreværkets sedimentationsanlæg 
og neutraliseringsanlag, samt deposition via røggas efter brændselsomlægningen, sammenlignet med Miljøministeriets miljøkvalitetskrav og detektionsgrænser for metallerne i vand.  

Metal Typiske 
detektio
nsgræns

er 
 
 
 
 

µg/l 

Miljøminist
eriets 

miljøkvalite
ts krav for 

marine 
områder 1) 2) 

3) 
 

µg/l 

Naturl
ig 

baggr
undsk
oncen
tratio

n5) 

 
µg/l 

Resultere
nde 

miljøkvali
tetskrav 

for As, Cu 
og Ni 

 
 

µg/l 

Målte 
koncentra

tioner 
(middelv
ærdi)4) 

 
 
 

µg/l 

Maksimalt 
tilladelig 

koncentration
sforøgelse i 
recipienten 

 
 
 

µg/l 

Maksimal 
koncentration
sforøgelse i 
recipienten 

fra 
Spildevandsc

enter 
Avedøre 

 
µg/l 

Maksimal 
koncentrationsfo

røgelse i 
recipienten fra 

Avedøreværkets 
sedimentationsa

nlæg og 
neutralisationsan

læg 
µg/l 

Maksimal 
koncentrationsforø
gelse i recipienten 

som følge af 
deposition fra 
røggas efter 

brændselsomlægni
ngen på 

Avedøreværket 
µg/l 

Avedøreværkets 
og 

Spildevandscente
r Avedøres 

samlede 
maksimale 

koncentrationsbid
rag i recipienten 

fra alle kilder 
µg/l 

Arsen, 
As 

0,04 0,11 tilføjet 0,29 0,40 0,29 0,11 0,004 0,002 7,37 x 10-6 0,006 

Cadmiu
m, Cd 

0,005 0,2 tilføjet - - 0,009 0,19 0,008 0,0016 2,14 x 10-6 0,0096 

Kobber, 
Cu 

0,1 1 tilføjet 
2,9 øvre 

værdi 

0,9 1,9 1,20 0,7 0,079 0,064 7,87 x 10-6 0,143 

Krom, 
Cr 

0,1 3,4 - - 0,08 3,3 0,017 0,005 38,7 x 10-6 0,022 

Kviksøl
v, Hg 

0,00025 0,05 tilføjet - -- 0,00096 0,049 0,00076 0 9,84 x 10-9 0,00076 

Nikkel, 
Ni 

0,2 0,23 tilføjet 
3 øvre værdi 

0,68 0,91 0,68 0,23 0,02 0,071 9,02 x 10-6 0,091 

1) I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, med 
senere ændringer 
2) Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve 
3) "tilføjet" betyder, at der ved vurdering af et bidrag tages hensyn til den naturlige baggrund, hvis den gør det umuligt at overholde miljøkravet 
4) Data fra Kalveboderne indsamlet 20. marts 2012 (se bilag 7 
5) Oplyst af Miljøstyrelsen. For arsen og nikkel, hvor de målte koncentrationer er lavere end de oplyste naturlige baggrundsværdier, er de målte værdier anvendt som naturlig baggrund. 



 

De målte koncentrationer, se Tabel 4.2, i vandsøjlen i Kalveboderne er et udtryk for den 

eksisterende belastning, hvor Avedøreværket også bidrager med tungmetaller fra spildevand og 

atmosfærisk deposition. Som nævnt, overskrider ingen af de målte tungmetaller Miljøministeriets 

miljøkvalitetskrav, dog skal der for arsen, kobber og nikkel korrigeres for den naturlige baggrund, 

for at miljøkvalitetskravet er overholdt. Det ekstra bidrag, der kommer via atmosfærisk deposition, 

er så marginalt, at de ikke vil påvirke tungmetalkoncentrationerne i vandsøjlen måleligt. Der 

vurderes således ikke at være kumulative virkninger på vandets indhold af tungmetaller som følge 

af øget biomasseindfyring på Avedøreværket. 

4.4.4 Udledning af kølevand 

Effekter af udledning af kølevand er vurderet på baggrund af beregninger vha. MIKE21-modellen. 

Detaljer vedrørende metode og resultater er rapporteret i bilag 9. 

Kølevandet udledes fra de to blokke AVV1 og AVV2. Beliggenheden af udledningspunkter og 

kølevandsindtag er vist på Figur 4.5.  

 

Figur 4.5 Beliggenhed af kølevandsindtaget og de to kølevandsudløb fra blok 1 og blok 2. 

Der er gennemført en MIKE 21-modellering af temperaturstigningen for scenarie 1. Dette 

driftsscenarie giver det største varmeafkast til havmiljøet af de vurderede scenarier. Resultatet af 

denne modellering er sammenlignet med resultatet af modellering af nul-scenariet. Da 

varmebelastningen varierer betydeligt over året er måneden med den største varmebelastning 

(oktober) brugt til konsekvensmodelleringen som et "worst case" scenarie, se Figur 4.6.  
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Figur 4.6 Udledte energimængde med kølevand til havet de forskellige måneder i 2011.(Rambøll 2012). TJ = 
Tetrajoule (mål for varmeenergi). 

Figur 4.7 viser resultatet af beregningerne for den gennemsnitlige temperaturstigning som følge af 

kølevandsudledning i 0-scenariet i oktober måned. Det ses, at overtemperaturen i det mest kritiske 

hjørne af Natura 2000-område nr. 143 vil være mindre end 1°C. I den resterende del af Natura 

2000-området vil den være mindre end 0,5°C. 

Scenarie 1 vil bevirke en øget overtemperatur i forhold til 0-scenariet på 0,4°C i Natura 2000-

området, svarende til at scenarie 1 maksimalt vil forårsage en overtemperatur på 1,4°C i det mest 

kritiske hjørne af området, se Figur 4.8. 

Figur 4.7 Overtemperatur i oktober måned ved 0-scenariet beregnet vha. MIKE 21-modellen.  
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Figur 4.8 Forskellen i overtemperatur i oktober måned fra 0-scenariet til scenarie 1 beregnet vha. MIKE 21-modellen 

 

Vurdering af effekter 

Scenarie 1 vil forårsage en gennemsnitlig overtemperatur på 1,4°C i det mest kritiske hjørne af 

Natura 2000-området. For oktober måned betyder det, at gennemsnitstemperaturen i det mest 

kritiske hjørne af Natura 2000-området vil blive i størrelsesordenen 14°C (baggrundstemperatur 

12,5°C (se Figur 4.9) + 1,4°C). Det ligger langt under de øverste tolerancegrænser i relation til 

temperatur for arter, der findes i området, se Tabel 4.15. 

Den modellerede overtemperatur for oktober måned kan som "worst case" lægges til den forventede 

maksimale vandtemperatur i havet om sommeren. Denne vil i gennemsnit være 18,5°C og med en 

stigning som følge af scenarie 1 på 1,4°C vil temperaturen i det mest kritiske hjørne af Natura 2000-

området være ca. 20°C. Det ligger bekvemt under tolerancegrænserne for arter, der findes i området 

og for de fleste arters vedkommende tæt på optimaltemperaturen.  

På baggrund af ovenstående vurderes, at de marine habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget ikke 

vil blive påvirket af øget temperatur som følge af udledning af kølevand fra Avedøreværket ved øget 

biomassefyring.  
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Figur 4.9 Gennemsnitlig temperatur i kølevandsindtaget på Avedøreværket 2011 (Rambøll 2012) 
Tabel 4.15 Optimal temperatur og øverste tolerance temperatur for forskellige marine organismer, der kan optræde i 
Natura 2000-område nr. 143 - "Vestamager og havet syd for"  

Art Optimal temperatur 

oC 

Øverste tolerance 

 oC 

Ålegræs1)  35 

Fedtemøg (Ectocarpus siliculosus)2) 15 33 

Fedtemøg (Pilayella littoralis)2) 19  

Søsalat (Ulva lactuca)2) 21  

Blåmusling3) 5 - 20 29 

Hestereje4) 23 30 

Strandkrabbe4) 20 35 

Ising4) 20 26 

Skrubbe4) 20 26 

Almindelig ulk4) 15 23 

Ålekvabbe4) 13 20 

Sild4) 18 >24 

Brisling4) 19 >25 

Aborre  30-33 

1) Marsh et al 1986; 2) Miljøstyrelsen 1994; 3) FAO 2010; 4) Freitas et al 2010; 5)Koed, Rasmussen og 

Rasmussen 1997. Forekomst af fisk i området er vurderet på baggrund af Københavns Kommune (2010). Der 

forekommer andre arter end de nævnte, men deres temperaturtolerance er ikke kendte, og derfor ikke medtaget 

i tabellen. 
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Da der ikke er andre termiske påvirkninger af recipienten i påvirkningsområdet for kølevand fra 

Avedøreværket, vurderes det, at der ikke vil være kumulative effekter af kølevandsudledningen fra 

Avedøreværket. 

4.5 Delkonklusion 

Sammenfattende kan det konkluderes, at øget biomassefyring på Avedøreværket ikke vil forhindre 

eller forsinke, at de marine habitatnaturtyper i området, der alle har ugunstig 

bevaringsstatus/prognose, kan opnå gunstig bevaringsstatus/prognose. Det er således beregnet og 

vurderet at: 

› De marine habitatnaturtyper, inkl. strandsøer som Klydesøen, omfattet af 

udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket af udledning af tungmetaller, herunder kviksølv, 

eller kvælstof fra Avedøreværket til luft og med spildevand, som følge af øget biomassefyring, 

idet: 

› Det for samtlige tungmetaller gælder, at de modellerede koncentrationsforøgelser i 

vandfasen i Køge Bugt som følge af brændselsomlægningen på Avedøreværket er helt 

marginale. De beregnede koncentrationer er flere størrelsesordener mindre end målte 

koncentrationer ved Kalveboderne, hvor koncentrationerne er størst og så små, at de 

ikke kan måles i laboratoriet. F.eks. er den højest modellerede koncentration af kviksølv i 

størrelsesordenen 30.000 gange mindre end detektionsgrænsen. De eksisterende 

koncentrationer og koncentrationsforøgelsen som følge af brændselsomlægningen 

overskrider ikke gældende miljøkvalitetskrav 

› I Klydesøen er de modellerede koncentrationsforøgelser af tungmetaller i vandfasen 

højere, men er dog generelt også lavere end miljøkvalitetskravene, og også her så små, at 

de ikke kan måles i laboratoriet. De højere modellerede koncentrationer skyldes dels en 

generel mindre opblanding i Klydesøen end i Køge Bugt og dels, at den anvendte 

empiriske beregningsmodel er mere konservativ end den, der er anvendt ved 

modelleringen af de marine områder. De eksisterende koncentrationer og 

koncentrationsforøgelsen som følge af brændselsomlægningen overskrider ikke 

gældende miljøkvalitetskrav for de fleste tungmetaller. For arsen og nikkel vil 

miljøkvalitetskravene overskrides ved de anvendte værdier for "naturlig baggrund", idet 

de anvendte værdier for naturlig baggrund er lavere end den høje naturlige 

koncentration af arsen og nikkel i det grundvand, der siver op i Klydesøen. Hverken 

brændselsomlægningen i sig selv eller det samlede bidrag af tungmetaller fra 

Avedøreværket til Klydesøen vil bidrage måleligt til koncentrationer af tungmetaller i 

Klydesøens vandfase. Det er endvidere beregnet, at der vil gå 760 - 30.000 år alt 

afhængigt af tungmetal, før detektionsgrænsen i sedimentet i Klydesøen overskrides som 

følge af akkumulering af den samlede udledning fra Avedøreværket. Tilsvarende vil der 

gå 2900 - 150.000 år for EAClow overskrides.  

› Beregninger af akkumulering af kviksølv i muslinger og fisk viser, at det ekstra (helt 

ubetydelige) bidrag fra Avedøreværket ikke vil medføre målelige ændringer af 

akkumuleringsrater af kviksølv i muslinger og fisk i Køge Bugt. Der er ikke i litteraturen 

fundet tilsvarende formler for akkumulering af andre tungmetaller i muslinger eller fisk. 

Set i lyset af, at de modellerede koncentrationer for alle øvrige tungmetaller også ligger 

flere størrelsesordener under miljøkvalitetskravene, er der imidlertid ikke grund til at 

antage, at de øvrige metaller vil bidrage med øget bioakkumulering. 
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› Det er vurderet, at det med den beregnede akkumuleringsrate for kviksølv i sedimentet 

vil tage ca. 200.000 år før bidraget fra Avedøreværket vil overstige måleusikkerheden for 

kviksølv i sediment i Kalveboderne. 

› De modellerede koncentrationsforøgelser af kvælstof i vandsøjlen i Kalveboderne som 

følge af brændselsændringen på Avedøreværket er helt ubetydelige og vil ikke kunne 

måles. 

› Ved omstilling til øget biomasseindfyring vil behovet for afledning af spildevand være stort set 

uændret i forhold til i dag. Kvaliteten af spildevandet vil også være uændret. På denne 

baggrund vurderes det, at spildevandsudledningen ved øget biomassefyring ved 

Avedøreværket ikke vil påvirke Natura 2000-området. 

› Den samlede koncentrationsforøgelse i Køge Bugt i nærområdet ved Avedøre som følge af 

udledning af tungmetaller fra Spildevandscenter Avedøre, den direkte udledning fra 

Avedøreværkets sedimentationsanlæg og neutralisationsanlæg samt bidraget via røggassen 

efter brændselsomlægningen overskrider ikke Miljøkvalitetskravene. 

› Det vurderes, at de marine habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket af 

øget temperatur som følge af udledning af kølevand fra Avedøreværket ved øget 

biomassefyring. De modellerede overtemperaturer ligger således bekvemt under 

tolerancegrænserne for arter, der findes i området og for de fleste arters vedkommende tæt på 

optimaltemperaturen. 

4.6 Afværgeforanstaltninger  

Der vurderes ikke at være behov for at gennemføre afværgeforanstaltninger i projektet i forhold til 

effekter på marine habitatnaturtyper i de to Natura 2000-områder. 

4.7 Overvågning 

Der vurderes ikke at være behov for at opstille overvågningsprogram i forhold til deponering af 

næringssalte og tungmetaller i havmiljøet eller for overvågning af udledningen af spildevand eller 

kølevand ud over de krav, der fremgår af tilslutningstilladelsen og miljøgodkendelsen. 



ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 4 – FORSLAG TIL NATURKONSEKVENSVURDERING 
 

 

85 

 

5. Havpattedyr i udpegningsgrundlaget 

5.1 Metode 

Beskrivelsen af forekomst, status og bevaringsmålsætninger for havpattedyr samt vurderingen af 

effekter af skibsstøj fra skibe og pramme, der transporterer brændsel til Avedøreværket, er baseret 

på: 

› Natura 2000-plan 2010-2015 for Natura 2000-område nr. N142 Saltholm og omliggende hav 

› Resultatet af undersøgelser, modelberegninger (atmosfærisk deposition, spredning og 

sedimentation af stoffer) og kemiske analyser foretaget i forbindelse med denne VVM-

redegørelse 

› Diverse faglige rapporter og videnskabelige publikationer, se referencelisten. 

Det bemærkes, at der ikke er marine pattedyr i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 

N143 Vestamager og havet syd for. 

5.2 Eksisterende forhold, udpegningsgrundlag, 

bevaringsstatus/prognose og bevaringsmålsætninger 

5.2.1 Natura 2000-område nr. 142 - Saltholm og omliggende hav 

 

Arter i udpegningsgrundlaget 

Spættet sæl (Phoca vitulina) og gråsæl (Halichoerus gryphus) indgår i udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000 område nr. 142. 

Spættet sæl 

Spættet sæl er den mest almindeligt forekommende sælart i Danmark. Det er vurderet, at den 

samlede bestand af spættet sæl i hele Øresund er omkring 200 individer. Spættet sæl forekommer 

regelmæssigt i Natura 2000-området ved Saltholm. Der observeres således normalt 10-20 individer 

ved Saltholm, men der er også eksempler på, at der er observeret 40-60 individer i området 

(Øresundsvandsamarbejdet 2003, Københavns Amt 2006 b). 

Ud over Saltholm observeres der fast sæler ved Gråen Gipsön vest for Landskrona, hvor der findes 

en lille koloni på 10 – 20 spættede sæler. Den største koloni af spættet sæl i Øresund findes på 

sandrevlen Måkläppen ved Falsterbo, hvor der er observeret indtil 125 spættede sæler. Sæler ses 

desuden ofte sydøst for Amager (Øresundsvandsamarbejdet 2003). 

Den spættede sæl fouragerer på det lave vand omkring Saltholm, hvor den æder et rigt udvalg af 

forskellige fiskearter. Svaneklapperne, som er en gruppe af små øer i Natura 2000-området, der 

strækker sig fra den sydlige del af Saltholm mod øst og nord, er vigtige raste- og ynglepladser for 

spættet sæl. Sælerne går op på land hele året for at hvile. Man ser dem oftest hvilende i flokke men 

man finder dem især på land, når de skal føde, die deres unger og når de fælder deres pels. Sælerne 

parrer sig om sommeren, oftest i juli, og i juli det følgende år fødes ungen, der dier i en periode på 

omkring fire uger, hvorefter den må klare sig selv. Sommerpelsen fældes i august-september. 

Sælerne er meget følsomme over for forstyrrelser, når de opholder sig på land, især i yngletiden. 
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Gråsæl 

Gråsælen er i dag meget sjælden i Danmark. Indtil for hundrede år siden var gråsælen vidt udbredt i 

Danmark, men intensiv jagt udryddede arten helt. I de senere år er der observeret små grupper af 

gråsæler ved Rødsand, Anholt, Hesselø, Læsø og Saltholm. Gråsælen optræder kun uregelmæssigt 

med enkelte eksemplarer i Natura 2000-området. Gråsælen jager fisk på det lave vand omkring 

Saltholm, og den benytter Svaneklapperne som rasteplads. Gråsælen yngler derimod ikke ved 

Saltholm. 

Bevaringsstatus/prognose 

Det er vurderet, at bevaringsstatus/prognose for spættet sæl er gunstig, idet arten har stabile 

bestande inden for Natura 2000-området, og artens krav om uforstyrrethed og størrelse af levested 

vurderes at være opfyldt således, at der er udsigt til, at arten kan opretholde en stabil bestand i 

området. 

Bevaringsstatus/prognose er derimod ukendt for gråsæl, da artens forekomst er uregelmæssig 

(Naturstyrelsen 2011). 

Bevaringsmålsætninger 

Der er opstillet følgende konkrete målsætninger, som fastlægger de langsigtede mål for arter på 

Saltholm og omliggende hav (Naturstyrelsen 2011b): 

› Arterne skal have en gunstig bevaringsstatus. 

› Det samlede areal af de to arters levesteder skal være stabilt eller i fremgang, hvis 

naturforholdene tillader det, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle – og 

fourageringsområder. 

Der er opstillet følgende retningslinjer for sæler i indsatsprogrammet for Natura 2000-området 

(Naturstyrelsen 2011): 

› Areal og tilstand af levesteder for de to sælarter må ikke gå tilbage eller forringes. 

› Der sikres levesteder med hensyntagen til de to arters sårbarhed over for forstyrrelser 

5.3 Mulige påvirkninger 

Sæler kan teoretisk set blive påvirket af projektet som følger: 

› De kan blive forstyrret af støj fra skibe og pramme, der transporterer brændsel til 

Avedøreværket: 

› Når sælerne ligger på land for at hvile, i yngleperioden, eller når de fælder deres pels, kan 

de således forstyrres af skibe, der nærmer sig og  

› Når de opholder sig i vandet kan de påvirkes af undervandsstøj fra skibe 

› Akkumulering af tungmetaller gennem fødekæden 

› Eutrofiering og iltsvind som følge af NOX-tilførsel kan påvirke sælernes fødegrundlag 
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5.4 Vurdering af virkninger 

5.4.1 Forstyrrelse fra skibe 

Det er observeret, at sæler, der opholder sig på land, kan forstyrres af skibe, der nærmer sig, og at 

de ofte reagerer på forstyrrelsen ved at gå i vandet. I yngletiden kan det i værste fald bevirke, at 

ungerne dør, hvis der går for lang tid, før moderen vender tilbage, efter at hun er blevet forstyrret. 

Det er erfaringen, at den afstand til fartøjet, der udløser en flugtreaktion varierer fra 60 til 300 m 

afhængig af fartøjets type. Reaktionsmønstret er typisk som følger (Richardson et al.1995): 

› Når fartøjet er mere end 200 m borte, reagerer sælerne ikke 

› Sælerne bliver opmærksomme og urolige i en afstand af 150-200 m, og  

› Sælerne forlader landgangspladsen, når fartøjet kommer nærmere end 50-100 m  

Da afstanden fra de vigtige rastepladser på Svaneklapperne til sejlruten i Øresund er mere end 3 

km, vurderes det, at sælerne på landgangspladserne på Svaneklapperne ikke på nogen måde vil 

blive forstyrret af skibe, der transporterer brændsel til Avedøreværket. 

5.4.2 Undervandsstøj fra skibe 

I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for Horns Rev II Havmøllepark blev det 

beregnet og vurderet, i hvilken afstand fra et skib, sæler kan høre undervandsstøj, og i hvilken 

afstand, de vil reagere på støjen. Vurderingerne blev gennemført på basis af kendskabet til sælernes 

hørelse og skibsstøjen under vand fra forskellige typer af fartøjer (DONG Energy 2006). Det blev 

vurderet at:  

› At skibsstøj med frekvenser på ca. 0,25 kHz og 2 kHz vil kunne høres af sæler i en afstand af 

hhv. ca. 10 km og ca. 2-3 km.  

› At dyrene vil reagere på og flygte fra støjen inden for en afstand af 200-300 m fra fartøjet. 

Afstanden fra Natura 2000-området til skibsruterne er 1-3 km. Det vurderes derfor, at sæler, der 

opholder sig inden for Natura 2000-området, ikke vil reagere på undervandsstøj fra skibe, der 

transporterer brændsel til Avedøreværket. 

Sæler, der måtte befinde sig i eller nær sejlruterne, vil kunne påvirkes, men da stigningen i 

skibstrafikken som følge af øget biomassefyring og opnormering af kapaciteten for Avedøreværket 

er helt marginal i forhold til den øvrige trafik i Øresund, og da sælerne i området i forvejen er vant 

til en intensiv skibstrafik, vurderes det, at stigningen i skibstrafikken ikke vil påvirke 

bevaringsmålsætningerne for sælerne i Natura 2000-området. Det er vurderet, at skibstrafikken vil 

øges fra 137 skibe pr. år for 0-alternativet til 271-385 skibe pr. år afhængigt af scenarie, hvilket 

svarer til en forøgelse af skibstrafikken med knap 1 skib per dag i det værst tænkelige tilfælde. Det 

skal ses i forhold til, at der i 2010 passerede gennemsnitligt ca. 90 skibe om dagen gennem 

Øresund. 
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5.4.3 Akkumulering gennem fødekæden 

Sæler lever i helt overvejende grad af fisk. Det er i afsnit 6.4.1 beregnet og vurderet, at et ekstra (helt 

ubetydeligt) bidrag af tungmetaller fra Avedøreværket i det mest belastede område ved 

Kalveboderne ikke vil bidrage med målelige forskelle i akkumuleringen af tungmetaller i fisk i 

forhold til den nuværende situation. Hertil kommer, at sælerne fortrinsvis forekommer omkring 

Saltholm, hvor bidragene fra Avedøreværket er meget mindre end ved Kalveboderne. På baggrund 

af dette vurderes det, at den øgede biomassefyring ikke vil bidrage til målelig akkumulering af 

tungmetaller i sæler i området. 

5.4.4 Eutrofiering og iltsvind 

Tilførsel af kvælstof til havmiljøet gennem atmosfæriske emissioner og spildevandsudledninger fra 

Avedøreværket er små og vil ikke medføre eutrofiering eller iltsvind. 

Sælers fødegrundlag vil derfor ikke blive påvirket af denne vej. 

5.4.5 Kumulative virkninger 

Der vil ikke være kumulative virkninger af projektet for sælerne i udpegningsgrundlaget for N142 

"Saltholm og omliggende hav". 

5.4.6 Afværgeforanstaltninger 

Det vurderes, at der ikke er behov for at opstille og gennemføre afværgeforanstaltninger for sæler. 

5.4.7 Overvågning 

Det vurderes at der ikke er behov for overvågning af sæler. 
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6. Fugle i udpegningsgrundlagene 

6.1 Metode 

Beskrivelsen af fuglene på udpegningsgrundlagene med hensyn til forekomst, status og 

bevaringsmålsætninger er baseret på: 

› Natura 2000-planer 2010-2015 for Natura 2000-område nr. N143 Vestamager og havet syd 

› Natura 2000-plan 2010-2015 for Natura 2000-område nr. N142 Saltholm og omliggende hav 

› Data fra Dansk Ornitologisk Forenings database (DOF-basen 2012). DOF-basen rummer 

mange, men usystematiske observationer indmeldt af amatører såvel som professionelle. 

Nogle indtaster kun bemærkelsesværdige observationer, som store antal eller sjældnere arter, 

mens andre indtaster alt, hvad de ser. Fælles for alle, der indtaster i DOF-basen, er dog, at de 

navnlig tæller på gode og lettilgængelige lokaliteter. Det betyder i praksis for dette projekt, at 

der er flere optællinger fra Sjællandsbroen og Kalvebodstrømmen, hvortil der er lettere 

adgang, end der er fra Avedøre Holme (som altså kan være en smule 

underrepræsenteret/undervurderet som fuglelokalitet). Tallene i basen giver dog et godt 

indtryk af de faktiske forekomster og går endvidere mange år tilbage. Det er således muligt at 

finde tal for både almindelige vintre og isvintre. Sidstnævnte har stor betydning for, hvor 

overvintrende og rastende vandfugle opholder sig. 

› Danmarks Miljøportal, Naturdata (Danmarks Miljøportal 2012b) 

› Feltundersøgelser af overvintrende/rastende fugle ud for Avedøreværket - to dage i 

vintersæsonen (7. februar og 4. april 2012) med fokus på fugle i udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-området Vestamager og havet syd for. Optælling af fugle i forbindelse med besøg 

ved Avedøreværket i slutningen af maj 2012 

› Feltundersøgelse af ynglefugle ved Klydesøen mv. den 21. juni 2012 

› Resultatet af modelberegninger (atmosfærisk deposition, spredning og sedimentation af 

stoffer) og kemiske analyser af bl.a. jordprøver på Vestamager foretaget i forbindelse med 

denne VVM-redegørelse 

› Diverse faglige rapporter og videnskabelige publikationer, se referencelisten. 

Vurderingen af effekter på fuglene i udpegningsgrundlagene er baseret på: 

› Beregninger af den forventede støjbelastning fra Avedøreværket efter opdatering af værkets 

støjmodel. 

› Vurdering af effekter af støj fra skibstrafik på fugle, herunder ynglende fugle i 

Klydesøreservatet, på baggrund af oplysninger fra DONG Energy om transportmængder og -

ruter for skibstrafik i driftsscenarierne, resultater af støjberegningerne og informationer fra 

litteraturen om fugles reaktioner på støj 
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6.2 Eksisterende forhold 

6.2.1 Natura 2000-område nr. 143 - Vestamager og havet syd for 

Vestamager og havet syd for har international betydning for fugle. Området er et meget vigtigt 

rasteområde for rovfugle og er Danmarks vigtigste lokalitet for overvintrende lille skallesluger. Ved 

kysten syd for Dragør, ved Kofoeds Enge og Vestpynten findes en række strandholme og strandsøer, 

der har betydning for terner, klyder og andre arter som yngler her. Her kan de yngle i fred, da de er 

fri for rovdyr som f.eks. ræve og mink (Naturstyrelsen 2011a). Også i Klydesøen er der i 2010 skabt 

en kunstig holm, som bl.a. terner og præstekraver yngler på.  

Arter i udpegningsgrundlaget 

Arter af fugle, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 143 

(fuglebeskyttelsesområde F111), fremgår af Tabel 6.1. 

Ved Naturstyrelsens igangværende revision af udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder i 

Danmark er det foreslået, at rørdrum tilføjes som ynglefugl og fiskeørn og vandrefalk tilføjes som 

trækfugle i udpegningsgrundlaget for N143, mens knopsvane udtages. 

I det følgende gennemgås større forekomster af de fuglearter, der er med i udpegningsgrundlaget 

pga. af forekomster som træk- og vintergæster, mens der for ynglefuglene er forsøgt angivet, hvor i 

fuglebeskyttelsesområdet de yngler. Der er benyttet tællinger fra efteråret 2000 og fremefter. 

Tabel 6.1 Arter der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 143 (fuglebeskyttelsesområde F111) 
(Naturstyrelsen 2011a) 

Art Ynglefugle Trækfugle 

Arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I: 

Lille skallesluger  Tn 

Rørhøg Y  

Plettet rørvagtel Y  

Klyde Y  

Almindelig ryle Y  

Havterne  Y  

Dværgterne Y  

Mosehornugle Y  

Arter, der forekommer regelmæssigt i et antal, der har international betydning: 

Skarv  T 

Knopsvane  T 

Troldand  T 

Stor skallesluger  T 
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Y = Ynglende art. 

T = Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 

Tn = Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. 

Feltarbejdet ved Avedøreværket den 7. februar 2012 var planlagt således, at det faldt sammen med, 

at der samme dag var skibstrafik i Avedøreværkets havn. Desuden havde der været frost så længe, at 

meget af Kalvebodstrømmen var frosset til. Der blev observeret 23 arter langt overvejende fugle 

tilknyttet til kysten. En isbryder sejlede ind i havnen først på formiddagen, for at tillade coasteren, 

der var ved at være færdig med at losse, at sejle. Der var knap 200 ænder og blishøns i sejlrenden, 

de fløj eller svømmede væk fra isbryderen umiddelbart, inden den kom ind i havnen. Nogle af dem 

fløj længere væk, men en tredjedel lagde sig nogle få hundrede meter fra isbryderens sejlrute. Inde i 

havnen sås enkelte ænder endog at blive, mens isbryderen brød isen op. 

Ved besigtigelsen ved Avedøreværket den 4. april 2012 var vandet isfrit, og der lå ingen flokke af 

vandfugle. Kun enkelte par af ænder kunne ses fra kysten, foruden overflyvende måger og en lille 

flok grågæs på 4. Der sås desuden knopsvane, troldand og stor skallesluger, som alle indgår i 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 143 "Vestamager og havet syd for". Fra værket 

kunne det til gengæld ses, at der samme dag var store flokke af ænder, gæs og vandfugle i 

Klydesøen. Dette fremgår også af DOF-basen. Her nævnes bl.a. mange bramgæs den 8. april 2012 

(980 på Kalvebod Fælled og 250 fra Klydesøen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Kølevandet holder kysten ud for AVV værket isfri og flokke af bl.a. troldand rastede her i februar 2012. 

Af de observerede arter indgår følgende fire arter i udpegningsgrundlaget: Knopsvane, troldand, 

lille skallesluger og stor skallesluger. Tabel 6.2 viser antallet af observerede individer af disse arter. I 

forbindelse med feltarbejde i maj 2012 (eftersøgning af grønbroget tudse), sås kun knopsvane af de 

arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. 
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Tabel 6.2 Tabel over observerede fugle ud for Avedøreværket ved feltbesøg den 7. februar og den 4. april 2012.  

Art Antal 

7. februar 2012 

Antal 

4. april 2012 

Knopsvane 11 3 

Troldand 285 16 

Lille skallesluger 2 0 

Stor skallesluger 28 4 

 

Fuglene i Klydesøen blev optalt den 21. juni 2012 efter forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen. 

For at undgå at forstyrre fuglene unødvendigt er der ikke foretaget en systematisk gennemtrawling 

af hele reservatet, men foretaget en optælling af de fugle der kunne ses og høres fra den østlige bred. 

Tallene fremgår af bilag 11. Det er anslået hvor mange ynglepar, der er i reservatet, idet oplysninger 

fra bl.a. DOF-basen er inddraget. 

  

Figur 6.2 Kyllinger af henholdsvis rødben og vibe, observeret i Klydesøreservatet 21. juni 2012. 
 

Lille skallesluger 

Lille skallesluger, indgår i udpegningsgrundlaget pga. større koncentrationer i træktiden og 

vinterhalvåret. Forekomsten er blevet vurderet som "relativt lille, men dog en væsentlig forekomst, 

fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, 

f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende". 

Ifølge data fra DOF-basen observeres arten i større tal flere steder i fuglebeskyttelsesområdet, 

navnlig i Kalvebodstrømmen, men der er også flere større tællinger fra Avedøre Holme. Største 

forekomst er dog fra Saltholm med 900 fugle.  

Ved Avedøre Holme er der i DOF-basen angivet fire perioder med forekomster af mere end 

hundrede Lille skallesluger (december 2010, januar2010 samt januar 2006 og 2004). Største 

forekomst er 182 fugle. 

Arten har altså i hvert fald i visse år større forekomster ved Avedøre Holme bl.a. i kuldeperioder 

hvor der er isfrit omkring værket. 

På feltbesigtigelsen sås kun to Lille skallesluger. Den ene en han fløj meget omkring, og der kan 

eventuelt have været to. På et tidspunkt opholdt arten sig endog i en kølevandskanal inde på selve 

værket.  
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Rørhøg 

Rørhøgen yngler i større rørskove bl.a. omkring Klydesøen og ved søen ved Sydmøllehøj på 

Vestamager, men ikke nær projektområdet. Arten forekommer også som forbitrækkende og som 

rastende trækgæst, men den raster ikke med væsentlige forekomster nær Avedøreværket. I DOF-

basen er der ikke talt mere end to rørhøge ad gangen og kun i træktiden. Observationerne er af 

overflyvende fugle og fødesøgende fugle men ingen ynglende. Der er indtastet 13 observationer 

siden år 2000. 

Plettet rørvagtel 

Plettet rørvagtel er en fåtallig sommergæst/ynglefugl i Danmark. Vinteren tilbringes i Vesteuropa, 

Middelhavslandende og Afrika. Arten er ikke registreret i Natura 2000-området hvert år, eller der 

høres blot en enkelt fugl en enkelt nat. Hvis den overhovedet optræder som ynglefugl, er det 

formentlig omkring Klydesøen eller de sydligste dele af Vestamager, hvor der forekommer 

starsump. Der er ikke egnede levesteder for arten på Avedøre Holme. Herfra er der ingen angivelser 

i DOF-basen. 

Klyde 

Klyden yngler med ca. 5000 par i Danmark. Om vinteren trækker den til Vesteuropa, 

Middelhavslandende eller Afrika. Klyden yngler på Vestamager ved Klydesøen og på Sydamager 

(Aflandshage og Kofoeds Enge samt nogle år på Sandøen). Ved Klydesøen yngler klyden de fleste år 

i et antal af 3 - 11 par. Den yngler ikke på Avedøre Holme, og i DOF-basen er den end ikke angivet 

herfra i træktiden. 

Almindelig ryle 

Almindelig ryle er opdelt i to forskellige underarter, hvoraf det er sydlig almindelig ryle (også kaldet 

engryle), der kan yngle her i landet, og hvis yngleforekomst dermed er relevant i forbindelse med 

områdets udpegningsgrundlag. Den nordlige underart nordlig almindelig ryle forekommer jævnligt 

på træk i området, men disse forekomster indgår ikke i udpegningsgrundlaget. 

Tidligere var Vestamager et vigtigt område for den sydlige underart af almindelig ryle. De fleste par 

fandtes på Koklapperne. Den er helt forsvundet fra Koklapperne formentlig på grund af en 

kombination af udtørring, tilgroning og muligvis forferskning. I de senere år har den kun gjort 

yngleforsøg ved Klydesøen og på Sydamager (Aflandshage), men heller ikke her registreres den 

hvert år. Den findes ikke i nærheden af Avedøre Holme. 

De største forekomster af almindelig ryle er observeret ved Klydesøen, hvor op til 900 fugle er talt 

på en gang. Der har været tale om den nordlige underart. 

Fra Avedøre Holme er angivet fire observationer af op til 16 fugle. Arten vurderes ikke at kunne 

finde særligt attraktive fourageringsmuligheder omkring Avedøre Holme. 
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Figur 6.3 Almindelig ryle i Klydesøen den 21. juni 2012, der er tale om oversomrende nordlige ryler. 

Havterne 

Havterne er en forholdsvis almindelig ynglefugl i Danmark. Det anslås, at bestanden er på 8 - 9000 

ynglepar fordelt på 200 lokaliteter. Havternen yngler inden for fuglebeskyttelsesområdet på 

Sydamager (Sandøen og Kofoeds Enge/Kongelundsstranden). Enkelte år (1998-99) har ét par 

endvidere gjort yngleforsøg i Klydesøreservatet. Ved feltarbejde den 21. juni 2012 blev der 

observeret tre par, som forsvarede territorier på den nye kunstige holm i Klydesøen. 

Havternen foretrækker at yngle på små øer og holme, der er uforstyrrede og rævefrie. 

Yngleforekomsten på Avedøre Holme uden for fuglebeskyttelsesområdet er derfor ikke 

overraskende, men væsentlig. Havterner, der yngler på Avedøre Holme vil søge føde i 

fuglebeskyttelsesområdet. 

Dværgterne 

Dværgternen yngler på vegetationsløse øer og holme. I Danmark anslås bestanden at være på 400 - 

600 ynglepar. Der er kun angivet en enkelt observation fra Avedøre Holme, hvor en enkelt fugl er 

set søge føde i 2009. Den yngler ikke i umiddelbar nærhed af Avedøre Holme, men på Sydamager 

(Koefods Enge/Kongelunds-stranden og Aflandshage). Den 21. juni 2012 blev der observeret 4 

dværgterner i Klydesøreservatet. De forsvarede ikke territorium, men kunne godt yngle på den 

kunstige holm. 

Mosehornugle 

Mosehornuglen yngler ikke længere i Natura 2000 området, ligesom den er forsvundet fra næsten 

alle sine tidligere faste ynglepladser i Danmark. I området optræder den stadig som vintergæst i 

meget vekslende antal. Om vinteren optræder den derfor muligvis lejlighedsvist i eller nær 

projektområdet; der er dog ingen angivelser af den i DOF-basen. 

Mosehornugle har sandsynligvis kun én fast ynglelokalitet i Danmark, mens den er ustadig på en 

del flere. 

Skarv 

Skarven yngler ikke omkring Amager. Den er en almindelig, men lokal ynglefugl, der yngler i 

kolonier i Danmark, hvor bestanden i 2005 talte 40.000 fordelt på 56 kolonier. 

Ved feltbesøget taltes der forbløffende nok kun to skarver, hvilket uden tvivl må tilskrives det 

tilfrosne hav i februar 2012. 

Arten er på udpegningsgrundlaget, da den kan optræde i meget store (internationalt betydende) 

antal som rastende i området (bl.a. op til 18.000 ved Klydesøen og 9.500 ved 

Aflandshage/Kongelundsstranden). I DOF-basen er der ca. 120 observationer fra Avedøre Holme, 

største tal er på 150 fugle, men kun 5 observationer er af mere end 30 fugle.  

Knopsvane 

Knopsvanen er en almindelig ynglefugl. Bestanden anslås at være på 5000 par. Det er dog som 

trækfugl, den indgår i udpegningsgrundlaget. I fældeperioden og i vinterhalvåret gæstes landet af 

mange svaner fra Sverige, Polen og Tyskland. Knopsvanen er på udpegningsgrundlaget, da den kan 

optræde i internationalt betydende antal som rastende i området (bl.a. op til 300 ved Klydesøen, 

930 ved Aflandshage/Kongelundsstranden og 750 ved Kalveboderne/Kalvebodløbet). Ved Avedøre 

Holme er talt op til 418 fugle, og der er over 25 optællinger af mere end 100 fugle. 

Arten har i øvrigt ynglet på Avedøre Holme i 2010. Ved feltbesøget den 7. februar 2012 sås 11 

knopsvaner, som lå på isen ud for havnen. Når vinteren er hård og uden mad, hviler svanerne sig og 

sover så meget som muligt for at spare på energien. Ved besøget i Klydesøreservatet den 21. juni 

2012 kunne det konstateres, at mindst to par ynglede i området. 

Troldand 

Troldanden er en ret fåtallig ynglefugl, men meget talrig vintergæst i Danmark. Troldanden 

forekommer som rastefugl i meget store (internationalt betydende) antal i 
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fuglebeskyttelsesområdet. Således er der talt op til 3.750 ved Klydesøen, 18.000 i Birkedam, 4.600 

ved Aflandshage/Kongelundsstranden, 6400 ved Kalveboderne/Kalvebodløbet. Forekomsten af 

troldænder, der blev anført ved udpegningen af fuglebeskyttelsesområdet i 1983, var på 55.000 

individer. Det kan ikke verificeres, hvorfra dette tal stammer. Der er ikke siden set tilnærmelsesvist 

det antal troldænder i Natura 2000-området. Ved Avedøre Holme er de største tal på 12.100 fugle i 

januar 2011. Desuden er der 32 observationer af mere end 1000 fugle ad gangen. 

Ved feltbesigtigelsen den 7. februar var troldand den hyppigste art. Der blev talt minimum 285 

fugle, som flyttede lidt rundt i området. Mange af dem havde søgt tilflugt i kølevandsrenden helt 

inde under broerne. De fløj når man nærmede sig. De fleste lå i området vest for havneindløbet. En 

enkelt muligvis ynglende troldand sås ved Klydesøen 21. juni. 

Stor skallesluger 

Stor skallesluger er en sjælden ynglefugl i Danmark med ca. 50 par, men almindelig som vinter- og 

trækgæst. Stor skallesluger er på udpegningsgrundlaget, da den kan optræde i internationalt 

betydende antal som rastende i området (bl.a. op til 192 ved Klydesøen, 367 ved 

Kalveboderne/Kalvebodløbet). Ved Avedøre Home er talt op til 150, og der er mere end 30 

observationer af over 25 fugle. Ved feltbesøget den 7. februar taltes 28 fugle. De lå meget spredt 

med enkelte eller få fugle ad gangen. Flest sås i vandet vest for havneindløbet. 

Rørdrum 

Rørdrum er en sjælden ynglefugl i Danmark, hvor den først og fremmest registreres når den på 

ynglepladsen står og pauker. Da kan den høres langt væk. Der er observeret 11 ynglende par i 

området. Rørdrummen trækker tilsyneladende sydpå om vinteren, men detaljerne er ikke godt 

kendte. 

Fiskeørn 

I Danmark er fiskeørnen en meget sjælden ynglefugl. Der er kun kendskab til en enkelt dansk 

ynglelokalitet med nogenlunde fast ynglende fiskeørn i de senere år (et sted i det nordlige Jylland). 

Herudover registreres der næsten årligt enkelte uregelmæssigt ynglende par på lokaliteter i 

Østjylland eller på Sjælland. 

På trækket er fiskeørn nogenlunde almindelig, da bl.a. Sverige huser en meget stor bestand. Der er 

observeret 6 fiskeørne i Natura-2000 området på Vestamager. 

Vandrefalk 

Vandrefalken er genindvandret som ynglefugl i Danmark (efter at have været væk i næsten 40 år), 

og landet huser i 2012 ti til tolv par. Der er observeret 4 vandrefalke i Natura-2000 området på 

Vestamager. 

Bevaringsstatus/prognose  

Det er i Natura 2000-planen vurderet (Naturstyrelsen 2011a): 

› At bevaringsstatus/prognose er gunstig for ynglefuglen rørhøg  

› At bevaringsstatus/prognose er ugunstig for ynglefuglene plettet rørvagtel, alm. ryle, klyde, 

havterne, dværgterne og mosehornugle 

› At bevaringsstatus/prognose er ukendt for trækfuglene knopsvane, troldand, stor 

skallesluger og lille skallesluger, da bestandsstørrelserne er små og/eller fluktuerende  

Bevaringsmålsætninger 

Der er opstillet følgende målsætninger for fuglene i udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområde F111 (Naturstyrelsen 2011a): 

› Arterne skal have en gunstig bevaringsstatus. 
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› Tilstanden og det samlede areal af fuglenes levesteder skal være stabilt eller i fremgang således 

at:  

› Der er grundlag for bestande på mindst: 3 par rørhøg, mindst 9 par klyde, mindst 5 par alm. 

ryle, mindst 200 par havterne, mindst 9 par dværgterne og mindst 4 par mosehornugle. 

› Der er tilstrækkeligt med egnede yngle- og fourageringssteder i området for plettet rørvagtel 

› Der er grundlag for rastende/fouragerende bestande på mindst 1.600 knopsvane, mindst 

55.000 troldand og mindst 1.000 stor skallesluger samt mindst 400 lille skallesluger. 

6.2.2 Natura 2000-område nr. 142 -Saltholm og omliggende hav 

Saltholm med omgivende fladvand er en af Østdanmarks vigtigste yngle-, fælde- og træklokaliteter 

for kystfugle. Her findes blandt andet Europas største ynglekoloni for ederfugl. En vigtig grund 

hertil er at øen normalt er fri for rovdyr i form af landpattedyr som ræve, mink og rotter 

(Københavns Amt, 2006b).  

Arter i udpegningsgrundlaget 

Arter af fugle der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 142 

(fuglebeskyttelsesområde F110), fremgår af Tabel 6.3. 

Ved Naturstyrelsens igangværende revision af udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder i 

Danmark er det foreslået, at rovterne tilføjes som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for N142, mens 

sangsvane udtages. 

Tabel 6.3 Arter der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 142 (fuglebeskyttelsesområde F110) 
(Naturstyrelsen 2011b) 

Art Ynglefugle Trækfugle 

Arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I: 

Sangsvane  T 

Havørn  Tn 

Vandrefalk  Tn 

Rørhøg Y  

Bramgås Y T 

Klyde Y  

Almindelig ryle Y  

Brushane Y  

Fjordterne Y  

Havterne Y  

Dværgterne Y  
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Art Ynglefugle Trækfugle 

Mosehornsugle Y  

Arter, der forekommer regelmæssigt i et antal, der har international betydning: 

Skarv  T 

Knopsvane  T 

Grågås  T 

Pibeand  T 

Skeand  T 

Ederfugl  T 

Y = Ynglende art. 

T = Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 

Tn = Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. 

Der er i forbindelse med Natura 2000 vurderingen ikke gennemført nye fugletællinger i 2012 på 

Saltholm og omliggende hav. Oplysninger om disse bygger derfor udelukkende på tilgængelige data. 

I det følgende gennemgås de fuglearter, der udgør i udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområdet. Generelt er der ikke helt så mange oplysninger fra Saltholm, som ses fra 

andre gode fuglelokaliteter, da området er lidt vanskeligere at komme til. 

Sangsvane 

I DOF-basen er der 37 observationer af Sangsvane siden 2000. Største antal er tre observationer af 

over 40 (42 og 45 henholdsvis i november og slutningen af marts). 

Havørn 

Havørnen ses jævnligt på Saltholm, der er ca. 200 observationer siden årtusindskiftet i DOF-basen. 

Største antal er fra 23. januar 2011, hvor ikke mindre end 21 havørne blev observeret på Saltholm. 

Langt de fleste observationer er dog af en eller få fugle. 

Rørhøg 

Der er ca. 150 observationer af rørhøg i DOF-basen. Heraf kun meget få angivet som ynglefugle. I 

2005 var det mindst 4 ynglefugle, ellers er kun angivet 1 til 2 ynglefugle ad gangen, og kun i 2005, 

2008 og 2011. Det vurderes, at rørhøgen yngler med et til to par på Saltholm. 

Bramgås 

Der er ca. 150 observationer af bramgås fra Saltholm, og arten er meget talrig på øen. Største antal 

er på over 15.000 den 16. maj 2005. Arten optræder helt almindeligt med flere tusind individer (ca. 

halvdelen af observationerne). Arten er i øvrigt nyindvandret som ynglefugl i starten af 1990'erne, 

og gennemgår en eksplosivt vækst i antallet af ynglepar fra 1 par i 1992 til 2416 i 2010. Ud fra den 

jævne og eksponentielle tilvækst de øvrige år må bestanden antages at komme til at ligge omkring 

3500 par i 2012. Bramgåsen er også i kraftig fremgang i sit oprindelige udbredelsesområde 

(Mortensen 2011). Arten er udpeget både som yngle- og trækfugl for Saltholm. 

Klyde 

Der er knap 90 observationer af klyde i DOF-basen. Største antal er 241 den 28. marts 2010, og ti 

observationer er af mere end 100 individer. Kun 8 observationer har angivet forekomsten som 
ynglefugle, heraf 100 ynglefugle i 2005. Antallet af ynglende klyder på Saltholm fluktuerer 
meget, således blev der i 1993-2006 registreret mellem 75-300 ynglepar. Seneste 
vurdering er fra 2010 på 175-200 par (Kilde: Natur og Fugle på DOFs hjemmeside). 
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Almindelig ryle 

Siden 2000 er der observeret 1 - 2 par om året af sydlig almindelig ryle (også kaldet engryle) på 

Saltholm, i de seneste år dog kun 0 - 1 par om året. 

Den nordlige underart er meget almindelig som trækfugl - her ses op til små 3000 fugle, og der er 

knapt 100 observationer af arten siden 2000. 

Brushane 

Brushanen er også mere almindelig som trækfugl end som ynglefugl. Der er ca. 70 observationer af 

brushane i DOF-basen. Største antal er 142 i september 2005. Der er kun en observation angivet 

som ynglefugl (2008). Brushanen er dog stadig ynglefugl på Saltholm, som er en af bare tre 

tilbageværende faste danske ynglepladser efter en meget kraftig tilbagegang i hele landet. Omkring 

år 1900 var brushanen vidt udbredt og en almindelig ynglefugl i Danmark, men på grund af bl.a. 

dræning af yngleområder og brug af insekticider var ynglebestanden i midten af 1990erne faldet til 
omkring 500 hunner (brushaner optræder ikke i par). I 2008 var der i Danmark kun omkring 
65 ynglehunner tilbage - hovedparten på Tipperne. Arten er også gået voldsomt tilbage på 
dens andre europæiske ynglepladser. I 2011 talte en ekskursion med DOF 15 dansende 
hanner og 6 hunner. Så arten er blevet fåtallig selv på Saltholm, der er en af de tre sidste 
vigtige ynglepladser. 

Fjordterne 
Arten svinger en del fra næsten ingen ynglefugle og optil 40 par i 2003. Gennemsnitligt 
giver det 15 par. I 2010 var der dog kun 2-3 par. I DOF-basen er der ca. 40 registreringer 
af mellem 1 og 60 fjordterner siden år 2000. 

Fjordternen flyver langt under trækket, mens ynglefuglene typisk flyver 5 til 10 km fra 
reden, men kan flyve op til 15 km til havs (Hoyo, 1996). 

Havterne 
Havternen er gået tilbage på Saltholm som ynglefugl siden årtusindeskiftet. I 2010 var der 
72, mens der i 1995 var 264 par. Dog var der i 2008 mindst 210 par samlet på Salt- og 
Peberhom. I DOF-basen er der knap 30 observationer af mellem 2 og 100 fugle.   

Havternen er kendt for at være den fugl i verden, der hvert år flyver længst, idet den 
flyver den lange vej rundt om kysterne fra Sibirien til Antarktis og tilbage. GPS-loggere 
har afsløret, at nogle individer flyver over 80.000 km om året (Egevang, 2009). Den søger 

dog typisk føde under tre km fra reden, men kan flyve 20 og undtagelsesvis op til 50 km fra reden 

(Hoyo 1996). 

Dværgterne 

Antal registrerede ynglende dværgterner varierer meget fra år til år, fra næsten ingen til 70 par. I 

gennemsnit var der 24 par fra 1993 til 2006. I 2010 kunne man tælle 18 ynglepar. I DOF-basen er 

der 30 observationer af fra 1 til 15 fugle. I forhold til antallet af registrerede ynglepar ser det ud til, 

at arten er underrepræsenteret i de usystematiske optællinger i DOF-basen.  

I et studie i Italien søgte dværgternen mest føde i en afstand på under 3 km fra reden (Hoyo 1996). 

Rovterne  

Rovterne er en sjælden trækgæst i Danmark. I det seneste tiår er den dog set adskillige gange i 

Københavnsområdet, men i DOF-basen er der kun to observationer fra august og oktober 2009. 

Dette afspejler dog mest det faktum at Saltholm er vanskelig at komme til, mens ornitologer dagligt 

ser på fugle omkring hovedstaden.  

Selvom det ikke fremgår af DOF-basen blev der i juni 2008 gjort et sensationelt ynglefund på 

Saltholm af et par Rovterner på rede. Det er ikke set siden 1944, hvor den også ynglede på Saltholm 

(WWW:naturstyrelsen.dk). Arten synes at være under genindvandring til Danmark, da der også har 

ynglet et par i det Sydfynske Øhav i år. Dette er formodentlig grunden til at det foreslås at arten 

indgår i udpegningsgrundlaget for Saltholm. 
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Mosehornugle 

Mosehornuglen er en meget sjælden og ustadig ynglefugl, der ikke yngler regelmæssigt på Saltholm. 

I 2007 var der ingen sikre yngleforekomster af mosehornugle i hele Danmark. I DOF-basen er der i 

alt 12 observationer af mosehornugle siden år 2000, de fleste er fra vinterhalvåret, men to er fra 

maj. Der er udelukkende set enkeltfugle. Ingen er angivet som ynglende, og arten vurderes ikke at 

være ynglefugl på Saltholm i øjeblikket selvom den er med på udpegningsgrundlaget som ynglefugl. 

Skarv 

Skarv indgår i udpegningsgrundlaget som trækfugl for Saltholm. I træktiden er der registreret mere 

end 10.000 fugle. Der er i DOF-basen knap 100 observationer, og 5 af dem er på mere en 10.000 

fugle, højeste 12.950. Skarven yngler i meget lille antal på Saltholm typisk med under 100 par. Den 

reguleres af Københavns Lufthavn, der ikke ønsker bestanden for stor. 

Knopsvane 

Knopsvanen optræder i store tal på Saltholm. I DOF-basen er der indlagt ca. 100 observationer, 

heraf er de 24 på over 1000 fugle, højeste tal er 3.719 i august 2009, på et tidspunkt hvor 

knopsvanen samles for at fælde. 

Det kan i parentes bemærkes, at der yngler op til 80 knopsvane par på Saltholm, men det er dog 

som trækfugl, at den indgår i udpegningsgrundlaget. 

Grågås 

I DOF-basen er der godt 100 observationer af grågås, heraf er de 36 observationer af over 1.000 

fugle, største tal er 46.450 i juni 2011.  

Pibeand 

Største tælling af pibeand i DOF-basen er fra oktober 2010, hvor der er angivet 13.737 fugle. Der er 

godt 100 angivelser af pibeand; knap halvdelen er af mere end 1000 pibeænder. Pibeand yngler ikke 

i Danmark. 

Skeand 

Skeand er endnu en talrig vandfugl på trækket på Saltholm. I DOF-basen angives op til 493 fugle i 

godt 100 angivelser, 20 af observationerne er på mere end 100 fugle. 

Ederfugl 

I DOF-basen er der knap 100 observationer af ederfugl, største antal er 2968 i marts, og ca. 

halvdelen er observationer af mere end 100 fugle. Der tælles generelt meget færre ederfugle i DOF-

basen, end der yngler. Dette skyldes, at Saltholm er meget stor, og at tællingerne ikke er deciderede 

optællinger. Besøger man Saltholm, går man f.eks. ikke ind i ynglekolonierne. 

Saltholm er fortsat vigtigste danske ynglelokalitet for ederfugl. Seneste tælling er fra 
2008 og var på 4350 par. I 1990erne blev der dog talt næsten 7000 par. Den indgår dog 
kun i udpegningsgrundlaget som rastende. 

Bevaringsstatus/prognose 

Det er i Natura 2000-planen vurderet (Naturstyrelsen 2011b): 

› At bevaringsstatus/prognose er gunstig for følgende fuglearter i udpegningsgrundlaget: 

› Ynglefuglene rørhøg, bramgås, havterne og klyde 

› Trækfuglene: Grågås, bramgås, vandrefalk, havørn, knopsvane og skarv,  

› At bevaringsstatus/prognose er ugunstig for: 

› Ynglefuglene: Alm. ryle, brushane og fjordterne. 

› Trækfuglen ederfugl 
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› Bevaringsstatus/prognose er ukendt for:  

› Ynglefuglene dværgterne og mosehornugle 

› Trækfuglene: Sangsvane, pibeand og skeand 

Bevaringsmålsætninger 

Der er opstillet følgende målsætninger for fuglene i udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområde F110 (Naturstyrelsen 2011b): 

› Arterne skal have en gunstig bevaringsstatus/prognose. 

› Tilstanden og det samlede areal af fuglenes levesteder skal være stabilt eller i fremgang således 

at:  

› Der er grundlag for følgende bestandstal: Mindst 12 par rørhøg, mindst 256 par bramgås, 

mindst 10 par alm. ryle, mindst 11 par brushane, mindst 45 par fjordterne, mindst 120 

par klyde, mindst 150 par havterne og mindst 53 par dværgterne. 

› Der er tilstrækkeligt med egnede yngle- og fourageringssteder i området for 

mosehornugle 

› Der er grundlag for rastende/fouragerende bestande på mindst 2.300 knopsvane, mindst 

240 sangsvane, mindst 8.200 pibeand, mindst 933 skeand, mindst 6977 par ederfugl, 

mindst 630 grågås, 2000 bramgås, mindst 2 vandrefalk, mindst 2 havørn og mindst 

5.110 skarv. 

6.3 Mulige påvirkninger 

Tre typer af påvirkninger af projektet kan teoretisk set tænkes at påvirke fuglene i de to 

fuglebeskyttelsesområder: 

› Deposition af næringsstoffer og tungmetaller kan påvirke de biologiske forhold og dermed 

fuglene 

› Akkumulering af tungmetaller gennem fødekæden 

› Udledning af kølevand 

› Støj fra øget skibstrafik og ændret drift på værket 

6.4 Vurdering af effekter 

6.4.1 Deposition af kvælstof og tungmetaller 

Fuglene i udpegningsgrundlaget bruger habitatnaturtyperne som redepladser, fødesøgning og 

levested i øvrigt, se Tabel 6.4. Det er beregnet og vurderet, at deposition af kvælstof, svovldioxid og 

tungmetaller som følge af øget biomassefyring på Avedøreværket ikke vil påvirke de 

habitatnaturtyper som anvendes af fuglene, se afsnit 4.4 og 5.4. På baggrund af dette vurderes, at 
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levevilkårene for fuglene i udpegningsgrundlagene for de to Natura 2000-områder ikke vil 

forværres. 

Tabel 6.4 Habitatnaturtypernes betydning for fuglene i udpegningsgrundlagene for fuglebeskyttelsesområderne F110 
og F111 

Habitatnaturtype Habitatnaturtypens betydning for fuglene i 
udpegningsgrundlagene 

1210 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde 

Redested: Dværgterne, havterne, fjordterne, 
klyde 
Fourageringsområde for: Rørhøg, vandrefalk 

1310 Vegetation af kveller eller andre 
enårige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand 

Fourageringsområde for: Klyde, almindelig 
ryle, pibeand, bramgås, rørhøg, vandrefalk 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit). 

Redested: Mosehornugle  
Fourageringsområde: Mosehornugle, rørhøg, 
vandrefalk 

2190  Fugtige klitlavninger. Fourageringsområde: Mosehornugle, rørhøg, 
klyde, almindelig ryle, vandrefalk 

2120  Hvide klitter og vandremiler  

1330  Strandenge Redested: Grågås, bramgås, ederfugl1), skeand, 
klyde, almindelig ryle, brushane, fjordterne, 
havterne, mosehornugle 
Fourageringsområde: Sangsvane, knopsvane, 
mosehornugle, pibeand, grågås, bramgås, 
havørn, vandrefalk 

1150 * Kystlaguner og strandsøer Fourageringsområde: sangsvane, knopsvane, 
skeand, ederfugl, stor skallesluger, lille 
skallesluger, troldand, knopsvane, sangsvane, 
plettet rørvagtel, klyde, almindelig ryle, brushane, 
havørn, vandrefalk 

1110  Sandbanker med lavvandet 
vedvarende dække af havvand 

Fourageringsområde: Knopsvane, pibeand, 
ederfugl, troldand, fjordterne, havterne, 
dværgterne, lille skallesluger, stor skallesluger, 
skarv, havørn 

1160  Større lavvandede bugter og vige Fourageringsområde: Knopsvane, pibeand, 
ederfugl, troldand, fjordterne, havterne, 
dværgterne, lille skallesluger, stor skallesluger, 
skarv, havørn 

1170  Rev Fourageringsområde: Ederfugl, troldand, 
fjordterne, havterne, dværgterne, stor 
skallesluger, skarv, havørn 

1) Kun trækfugl i udpegningsgrundlaget 

6.4.2 Akkumulering af tungmetaller gennem fødekæden 

Teoretisk set kan der ske en akkumulering af tungmetaller i fuglene via deres føde. Tabel 6.5 giver 

en oversigt over fødevalget hos de fugle, der indgår i udpegningsgrundlagene for de to Natura-2000 

områder. 



102 ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 4 – FORSLAG TIL NATURKONSEKVENSVURDERING 
 

 

 

Klyde, almindelig ryle, brushane, ederfugl, troldand og skeand lever af muslinger og andre 

bundfaunaorganismer og fjordterne, havterne, dværgterne, rovterne, lille skallesluger, stor 

skallesluger, skarv og havørn, fiskeørn og til dels rørdrum  lever af fisk. Det er i afsnit 6.4.1 beregnet 

og vurderet, at et ekstra (helt ubetydeligt) bidrag af tungmetaller fra Avedøreværket i det mest 

belastede område ved Kalveboderne ikke vil medføre en målelig stigning i akkumuleringen af 

tungmetaller i muslinger og fisk i forhold til den nuværende situation. På baggrund af dette 

vurderes det, at den øgede biomassefyring ikke vil bidrage til målelig akkumulering af tungmetaller 

i fuglene, der lever af bundfauna og fisk. 

Tilsvarende er det beregnet i afsnit 5.4.1, at immissionskoncentrationsbidraget af kviksølv fra 

Avedøreværket ikke vil bidrage til målelige stigninger i akkumuleringen af kviksølv i græs i Natura 

2000 området på Vestamager i forhold til baggrundskoncentrationen. Det vurderes derfor, at 

planteædende fugle ikke vil akkumulere målelige mængder af dette tungmetal. 

Tabel 6.5 Oversigt over fødevalget hos de fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for de to Natura-2000 områder  

Primær føde Art Fødeemner 

Planter Knopsvane Knopsvanens vigtigste føde er ålegræs, havgræs, 
søsalat samt vandaks og kransnålalger. Græsser også 
på land 

 Sangsvane Sangsvaner græsser hyppigt på land om f.eks. 
oversvømmede enge  

 Pibeand Pibeanden æder havgræs, ålegræs, vandaks og 
lignende. Desuden kan den græsse på 
strandengsplanter 

 Grågås Græsser især på engarealer, vintersæd og 
græsmarker 

 Bramgås Græsser på land (enge, græs, vintersæd) 

 Plettet rørvagtel Lever både af plantedele og smådyr 

Bundfauna Klyde Lever af små krebsdyr og bløddyr på lavt vand 

 Almindelig ryle Fouragerer på lavt vand i områder med mange 
bunddyr som f.eks. slikkrebs og børsteorme. Insekter. 

 Brushane Æder orme, snegle og insekter 

 Ederfugl Ederfuglenes vigtigste føde er blåmuslinger, men også 
andre muslingearter kan indgå i menuen samt krabber 
og børsteorme 

 Troldand Æder muslinger, snegle og orme 

 Skeand Lever af plankton, især dafnier og bittesmå muslinger 
og snegle, som kan forekomme i stor mængde i pytter 
på strandenge. hertil kommer vegetabilsk føde især frø 

Fisk Fjordterne Lever af småfisk, krebsdyr og vandinsekter 

 Havterne Havternens hoveføde er småfisk, men den tager også 
en del krebsdyr 

 Dværgterne Tager mindre fisk end de øvrige ternearter 
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Primær føde Art Fødeemner 

 Rovterne Lever mest af mindre fisk. Den kan dog tage op til 30 
cm lange fisk.  

 Lille skallesluger Æder især småfisk, men kan også tage krebsdyr og 
insektlarver 

 Stor skallesluger Lever næsten udelukkende af fisk 

 Skarv Føden består af en lang række fiskearter, hvoraf ising 
er meget hyppigt fortæret 

 Havørn Lever især af fisk, men tager også havfugle og ådsler 

 Fiskeørn Lever udelukkende af fisk og kan tage ret store fisk, op 
til 3 kg  

 Rørdrum Rørdrummen spiser især fisk og frøer, men kan om 
vinteren supplere med mus. 

Fugle-og gnavere Vandrefalk Lever af fugle 

 Rørhøg Lever især af rørskovsfugle, men tager også 
mosegrise og fisk 

 Mosehornsugle Lever overvejende af mus, men tager også småfugle. 

 

6.4.3 Udledning af kølevand 

MIKE 21-modelleringen af udledning af kølevand viser, at scenarie 1 (som er "worst case"scenariet 

mht. kølevandsudledning) vil forårsage en maksimal overtemperatur i Natura-2000 område nr. 143 

" Vestamager og havet syd for" på 1,4°C. Det er vurderet i afsnit 5.4.5, at marin flora og fauna i 

Natura 2000-områderne ikke vil blive påvirkede af kølevandsudledningen fra Avedøreværket. 

Fuglenes fødegrundlag og deres habitater vurderes derfor ikke at blive påvirket. 

6.4.4 Støj 

 

Støj fra passerende skibe 

Under feltarbejdet 7. februar 2012 udført af COWI blev det observeret, at fuglene ved 

Avedøreværket ikke lod sig forstyrre væsentligt af den begrænsede skibstrafik i området. Kun 

enkelte ænder flyttede sig, når et skib passerede i umiddelbar nærhed og de fleste fløj ikke langt 

væk. Efter gennemførelse af projektet på Avedøreværket vil den samlede skibstrafik til og fra værket 

som nævnt kunne vokse fra det nuværende niveau på et skib for hver 2,5 dag til omkring et skib om 

dagen. På baggrund af dette vurderes, at den minimale stigning i passerende skibe til og fra 

Avedøreværket ikke ville påvirke forekomsten af udpegningsgrundlagets fugle i og uden for de to 

Natura 2000 områder. 

Støj fra skibe og drift af Avedøreværket 

Skibe, som ligger ved kaj i forbindelse med losning og lastning, har som udgangspunkt skibets 

hjælpemaskineri kørende til egenproduktion af strøm til belysning og maskineri mv. Skibene er 

indrettet, så de er selvforsynende med strøm. Strømsystemet er generelt ikke forberedt til at få 

leveret strøm fra ekstern forsyning. Hjælpemotoren er derfor i drift døgnet rundt og er den primære 

kilde til støj fra skibe, som ligger ved kaj. Endvidere kan maskinrumsventilationen ofte være i drift, 
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når skibet ligger ved kaj. Tabel 6.6 viser resultaterne af beregninger af støj i et punkt inde i Natura 

2000 området på Vestamager fra: 

› Nuværende driftsforhold på værket (uden skibe til kajs) 

› Fremtidige driftsforhold på værket (uden skibe til kajs) 

› Fremtidige driftsforhold på værket og to skibe til kajs, svarende til havnens maksimale 

kapacitet. Hovedparten af tiden forventes dog kun et skib ved kaj. 

Som det ses, vil fremtidige driftsforhold og to skibe til kajs bevirke en stigning i støjniveauet på lidt 

under 1 dB om natten i forhold til de nuværende driftsforhold uden skibe i havnen (der ligger dog 

også skibe til kaj i dag). 

Støjberegningerne er rapporteret i Del 3: VVM-redegørelse og miljørapport. Teknisk redegørelse og 

Del 5: Bilag   

Tabel 6.6 Støjbidrag fra Avedøreværket i et kontrolpunkt på Vestamager i Natura 2000 området tæt ved kysten ca 2 
km øst for Avedøreværket med og uden skibe beliggende ved værkets kaj. 

Driftsforhold Dag 
dB 

Aften 
dB 

Nat 
dB 

Nuværende driftsforhold (uden skibe til kajs)1 
34,3 34,1 32,1 

Fremtidige driftsforhold (uden skibe til kajs)2 
34,4 34,2 31,7 

To skibe til kajs plus fremtidige driftsforhold på værket   33 

1) Scenarie 0, hvor der er regnet med at værket er i drift alle ugens 7 dage og at blok 1 er fyret med kul og blok 

2 er fyret med træpiller og halm. 

2) Der er regnet med driftsformer som i 0-scenariet med følgende ændringer: Lastbiltransporten øget med 50 % 

og en øget maksimalbelastning af sugetræksblæserne fra nuværende 100 % til 110 %. Dertil kommer en ekstra 

træpillesilo og transportbånd svarende til eksisterende træpillesilo. I forhold til scenarie 0 er der ikke drift i 

natperioden med kilderne Århuskran (grabkran) og træpilletragtvogn. 

Ynglende fugle er mest følsomme over for støj. Hirvonen 2001 undersøgte antallet af ynglende fugle 

før, under og efter anlæggelse af en to-sporet motorvej over et vådområde i Finland. Han fandt en 

signifikant nedgang i forekomsten af ynglende vadefugle i områder, hvor trafikstøjen oversteg 56 

dB. Lydniveauer under 56 dB påvirkede ikke forekomsten af ynglende vadefugle. Af Tabel 6.6 

fremgår, at støjen fra Avedøreværkets havn i den værst tænkelige situation ligger væsentlig under 

dette niveau. Hertil kommer, at støjen i kontrolpunktet i Natura 2000-Området er nogenlunde på 

samme niveau som den eksisterende drift uden skibe i havnen. 

Ikke-ynglende fugle er generelt mere tolerante over for støj end ynglende fugle. Det er observeret, at 

fugles adfærd ikke påvirkes af støjniveauer på 55 -100 dB:  

Black et al 1984 fandt, at lydniveauer på 55-100 dB fra fly ikke påvirkede hejrer 

› Brown 1990 fandt, at lyd fra fly under 85 dB ikke forårsagede flugtreaktioner hos terner 

› Conomy et al 1998 fandt, at svømmeænders normale adfærd ikke blev påvirket af flystøj på 63 

dB 
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Som det fremgår af Tabel 6.6 ligger de beregnede nuværende og fremtidige støjbidrag fra 

Avedøreværket under disse tålegrænser.  

Det vurderes på denne baggrund, at den øgede skibstrafik og omlægningen af driften på værket ikke 

vil påvirke fuglene i udpegningsgrundlagene for Natura 2000-område nr. 143 - Vestamager og 

havet syd for og Natura 2000-område nr. 142 -Saltholm og omliggende hav. 

6.4.5 Kumulative virkninger 

Projektet vurderes ikke at medføre kumulative virkninger for fuglene i udpegningsgrundlaget for 

N143 "Vestamager og havet syd for" eller N142 "Saltholm og omliggende hav". 

6.5 Afværgeforanstaltninger 

Det vurderes, at der ikke er behov for at opstille og gennemføre afværgeforanstaltninger i relation til 

støjpåvirkninger på fugle. 

6.6 Overvågning 

Det vurderes, at der ikke er behov for overvågning af effekter af støj på fugle. 
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7. Mangler 

Der foreligger ikke specifik viden om følsomheden over for tungmetaller hos de habitatnaturtyper 

og arter, som udgør udpegningsgrundlaget for Natur 2000-områderne på Vestamager og Saltholm. 

Miljøstyrelsens foreslåede økotoksikologiske jordkvalitetskriterier, der i stedet er anvendt ved 

vurderingerne, er fastsat på baggrund af den tilgængelige videnskabelige viden. Desuden er der 

gennemført beregninger af akkumulation af kviksølv i græs, muslinger og fisk som grundlag for 

vurdering af bioakkumulation op gennem fødekæder. 
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8. Ordliste 

0-alternativ/0-scenarie: Den situation, der sandsynligvis vil være, såfremt det ansøgte projekt ikke 

realiseres  

Atmosfærisk deposition/baggrundsdeposition: Den afsætning af forurening, der sker fra luften 

som følge af samfundets aktiviteter i almindelighed. 

Basisanalyse: En undersøgelse der har kortlagt udbredelsen af de naturtyper og levesteder for de 

arter, som det enkelte Natura-2000 område er udpeget for. 

Biomasse: Forskellige former for organisk stof eksempelvis træpiller eller halm.  

CO2: Kultveilte, kuldioxid.  

DEVANO: DEcentral VAnd og NaturOvervågning. I DEVANO indgår 5 delprogrammer for 

henholdsvis søer, vandløb, kystvande, grundvand og naturtyper.  

deNOX: Et anlæg der renser luften for NOX. 

DOF-basen: Dansk Ornitologisk Forenings base til indrapportering af fugleobservationer fra hele 

landet. 

EAC: Miljøvurderingskriterier ("environmental assessment criteria") for det marine miljø. Ved 

koncentrationer under EAClow er skadelige effekter ikke sandsynlige, heller ikke for de mest 

følsomme arter. EAChigh er den højeste koncentration, hvor der ikke forventes akutte effekter på 

marine arter. Ved koncentrationer mellem EAClow og EAChigh kan skadelige biologiske effekter ikke 

udelukkes og ved koncentrationer højere end EAChigh er skadelige biologiske effekter sandsynlige. 

Fossile brændsler: Kul, naturgas og olie som er opstået ved at døde plante- og dyredele igennem 

millioner af år har været udsat for et enormt tryk og gennemgået biologiske og kemiske processer.  

Fuglebeskyttelsesområde: Område der har til formål at beskytte og forbedre forholdende for de 

vilde fuglearter i EU. 

Gunstig bevaringsstatus (art): Bevaringsstatus er resultatet af alle de forhold, der 
indvirker på en art, og som på lang sigt kan få indflydelse på dens bestandes udbredelse 
og talrighed. En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når: 
› data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang 

sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, 
› artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang eller der er 

sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og 
› der er - og sandsynligvis fortsat vil være - et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at 

bevare dens bestande. 

Gunstig bevaringsstatus (naturtype): Bevaringsstatus er resultatet af alle de forhold, der 
indvirker på en naturtype af fællesskabsbetydning og på de karakteristiske arter, som 
lever dér, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens struktur og 
funktion samt de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt. En naturtypes 
bevaringsstatus anses for gunstig, når: 
› det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er 

stabile eller i udbredelse, 
› den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets 

opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid, og 

› bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig. 



108 ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 4 – FORSLAG TIL NATURKONSEKVENSVURDERING 
 

 

 

Habitatområde: Område der har til formål at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og 

planter i EU. 

IE: Industrielle emissioner 

Kumulativ virkning eller effekt: Den samlede effekt af belastningen fra alle kilder 

Kølevand: Havvand som bruges til nedkøling og efterfølgende udledes til havet 

MIKE-21: Computerprogram som bruges til at simulere langs kyster 

MW: Megawatt = 1.000.000 watt  

Natura 2000-område: Natura 2000-områder er et netværk af beskyttede områder i EU med 

særligt værdifuld natur. Områderne er omfattet af enten EU's fuglebeskyttelses- eller 

habitatdirektiv. Områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og 

beskyttede naturtyper og plante- og dyrearter (som beskrevet i det såkaldte udpegningsgrundlag). 

NEC: Nationale emissionslofter ("national emission ceilings") 

Nm3= Normalkubikmeter  

NOX: Kvælstofoxider 

Tungmetaller: En række af grundstoffer som har høj massefylde og fremstår som metaller ved 

stuetemperatur. Optræder typisk i lave koncentrationer i animalsk og vegetabilsk væv. Visse 

tungmetaller er giftige.  

TJ/år: Tera Joule per år= 1012 Joule per år  

Udpegningsgrundlag: De naturtyper og arter af vilde dyr og planter, der ligger til grund for 

udpegningen af et habitatområde eller et fuglebeskyttelsesområde, jf. Miljøministeriets 

bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 (med senere ændringer) om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

VVM: Vurdering af virkninger på miljøet 

Økotoksikologisk råderum: Det antal år, der vil gå, før merbidraget i sig selv vil give anledning til, 

at jordkvalitetskriteriet overskrides 



ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 4 – FORSLAG TIL NATURKONSEKVENSVURDERING 
 

 

109 

 

9. Referencer 

Black B.B., M.W. Collopy, H.F. Percival, A.A. Tiller, and P.G. Bohall 1984. Effect of low level 

military training flights on wading bird colonies in Florida. Florida Cooperative Fish and Wildlife 

Research Unit, School for Research and Conservation, University of Florida. Technical Report N0 7 

Brown, A.L. 1990. Measuring the effect of aircraft noise on sea birds. Environmental International 

16: 587-592 

Casas et al 2001. In situ kinetics of mercury bioaccumulation in Mytilus galloprovincialis estimated 

by transplantation experiments. 7th International Conference on mercury as a global pollutant 

Conomy, J.T., J.A.Collazo, J.A. Dubovsky and W.J. Fleming 1998. Dabbling duck behaviour and 

aircraft activity in coastal North Carolina. Journal of Wildlife Management 62:1127-1134 

Danmarks Miljøportal 2012a. http://kort.arealinfo.dk/  

Danmarks Miljøportal 2012b. Naturdata: http://naturdata.miljoeportal.dk/  

DCE 2012a. Depositioner af kvælstof og tungmetaller ved Avedøreværket. Forelønotat 27. april 2012 

DCE 2012b. MADS database. http://www.dmu.dk/vand/havmiljoe/mads/ 

DCE 2012c. Luft - emissionsopgørelser. http://www.dmu.dk/luft/emissioner  

DCE 2011a. Atmosfærisk deposition 2010. NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE nr. 2, 2011 

DCE 2011b. Marine områder 2010. Videnskabelig rapport fra DCE nr. 6 2011 

DMU 2010a. Atmosfærisk deposition 2008. NOVANA. Faglig rapport nr. 761, 2010. Danmarks 

Miljøundersøgelser. Århus Universitet 

DMU 2010b. TA-N3: Teknisk anvisning til kortlægning af terrestriske naturtyper. Bilag 4b. 

Habitatbeskrivelser. Beskrivelser af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (NATURA 

2000 typer) http://www.bing.com/search?q=habitatbeskrivelser+danske+naturtyper&src=IE-

SearchBox 

DMU 2006. Terrestriske naturtyper 2005. NOVANA. Faglig rapport nr. 596, 2006. Danmarks 

Miljøundersøgelser. Miljøministeriet 

DONG Energy 2012. Scenarier for brændselsomlægning. Notat. 5. juli 2012 

DONG Energy 2006. Horns Rev 2 Havmøllepark. Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-

redegørelse. Oktober 2006 

Egevang, C. 2009. Tracking of Arctic terns Sterna paradisaea reveals longest animal migration. 

http://www.pnas.org/content/107/5/2078.full.pdf 

Ellermann, T., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. & Jensen, S.S. (2011). The 

Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2010. National Environmental 

Research Institute, Aarhus University. 55 pp. NERI Technical Report No. 836 

Ellermann, T., Hertel, O., Ambelas Skjøth, C., Kemp, K. & Monies, C. 2003: Atmosfærisk deposition 

2002. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. 90s. – Faglig rapport fra DMU, nr. 466. 

http://faglige-rapporter.dmu.dk) 

Eurofins A/S 2011. Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger, Eurofins Miljø A/S 

Naturstyrelsen, Miljøministeriet. Notater til opdatering af analysekvalitetsbekendtgørelsen. Notat 

10.10b dato den 21/7-2011. Forslag til analysekvalitetskrav efter ny model for parameter der pt. er 

indeholdt I Bkg. nr. 866 

FAO 2010. Fisheries and Aquaculture Department Mytilus edulis. 

http://www.fao.org/fishery/culture species/Mytilus edulis/en #tcN9000 B1 

http://naturdata.miljoeportal.dk/�
http://www.dmu.dk/vand/havmiljoe/mads/�
http://www.dmu.dk/luft/emissioner�
http://www.bing.com/search?q=habitatbeskrivelser+danske+naturtyper&src=IE-SearchBox�
http://www.bing.com/search?q=habitatbeskrivelser+danske+naturtyper&src=IE-SearchBox�
http://www.pnas.org/content/107/5/2078.full.pdf�
http://www.fao.org/fishery/culture�


110 ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 4 – FORSLAG TIL NATURKONSEKVENSVURDERING 
 

 

 

Freitas et al 2010. Temperature tolerance and energetics: a dynamic energy budget-based complex 

of North Atlantic marine species. Phil. Trans. R. Soc. B 2010 355 pp 3553-3565 

GEUS (2005). Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004 GEUS 2005 

http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/1989_2004/uorganiske_sporstoffer/u

01.html 

Hirvonen H 2001. Impacts of highway construction and traffic on a wetland bird community. In: 

Proceedings of the 2001 International Conference on Ecology and Transportation. Eds. Irwin C.L. 

Garrett P, McDermott KP. Center for Transportastion and Environment, North Carolina State 

University, Raleigh, NC pp 369-372 

Hoyo 1996. Handbook of the birds of the World, vol. III, Lynx 

Karayücel S et al. 2010. Growth and production of raft cultured Mediterranean mussel (Mytilus 

galloprovincialis) in Sinop, Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 09-17 

Kjølholt, J. og B. Juhl 1996. Atmospheric deposition of environmental contaminants. Rapport til 

Miljøstyrelsen, juni 1996 (upubliceret) 

Koed, Rasmussen og Rasmussen (1997). Havørredbestandene i Odense å og Starids  å systemerne i 

relation til Fynsværket. DFU-Rapport nr. 29-97 

Kristiansen S.M, P. Nørnberg, L. Ramsay (2004). Arsen i dansk drikkevand-et undervurderet 

sporstof. Geologisk Nyt 06/04. 

Københavns Kommune (2010) Fiskebestanden i Københavns Havn 2009. Rapport til Center for 

Park og Natur udarbejdet af Fiskeøkologisk laboratorium 

Københavns Amt. 2006a. Basisanalyse til Natura 2000-plan for Vestamager og havet syd for 

Københavns Amt. 2006b. Basisanalyse til Natura 2000-plan for Saltholm og omliggende hav 

Københavns kommune 2003. Skitse til Vandområdeplan for Kalveboderne. Rapport oktober 2003 

Løfstrøm, P 2012. Personlig kommunikation. E-mail af 21. juni 2012. 

Macnicol, R.D., and P.H.T. Beckett. 1985. Critical tissue concentrations of potentially toxic 

elements. Plant Soil 85:107–129. 

Marsh et al 1986. Effect of temperature on photosynthesis and respiration in eelgrass (Zostera 

marina). Jorunal of Experimental Marine Bioogy and Ecology Vol 101 pp 257-267 

Miljøstyrelsen 2011. Amagerforbrænding - nyt affaldsbehandlingscenter. Del 3: VVM-redegørelse, 

Bilag 8 

Miljøministeriet By-og Landskabsstyrelsen  (2012). 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_hoering 

Miljøstyrelsen 1994. Vækst og næringsstofdynamik hos marine planter. Havforskning fra 

Miljøstyrelsen Nr. 41 1994 

Mortensen C.E. 2011. Etablering og udvikling af ynglebestanden af bramgås på Saltholm, 1992-

2010, Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 105 (2011): 159-166 

Muus B.J. 1967. The fauna of Danish Estuaries and Lagoons. Distribution and Ecology of 

dominating species in the shallow reaches of the mesohaline zone. Medd. fra Danmarks fiskeri- og 

havundersøgelser. Ny serie, bind 5, nr. 1, s. 1-316. 

Natur- og Miljøklagenævnet 2011. Afgørelse i sag om Avedøreværket - Klage over miljøgodkendelse, 

kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse samt VVM-tilladelse 

http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/1989_2004/uorganiske_sporstoffer/u01.html�
http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/1989_2004/uorganiske_sporstoffer/u01.html�


ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 4 – FORSLAG TIL NATURKONSEKVENSVURDERING 
 

 

111 

 

Naturstyrelsen 2012a. Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer. Bilag 4 - 

Vurderingskriterier for miljøfarlige stoffer i sediment og biota i kystvande. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Om_vandplanerne/Retningslinjer/ 

Naturstyrelsen 2012b. Høringsmateriale for ændringer i udpegningsgrundlag: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Lovstof/Hoeringer/Natura2000_udpegning_250612.htm 

Naturstyrelsen 2011a. Natura 2000-plan 2010-2015. Vestamager og havet syd for Natura 2000-

område nr. 143, Habitatområde H127, Fuglebeskyttelsesområde F111. Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen 2011b. Natura 2000-plan 2010-2015. Saltholm og omliggende hav. Natura 2000-

område nr. 142. Habitatområde H126. Fuglebeskyttelsesområde F110. Miljøministeriet. 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen 2011c. Vandplan 2010-2015. Køge Bugt. Hovedvandopland 2.4 Vanddistrikt: 

Sjælland. Naturstyrelsen 2011 

Naturstyrelsen 2011d. GIS-filer for Vandplan 2010-2015: 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv2011  

Naturstyrelsen 2010. Plejeplan for delområde 2, 3 & 4 på Vestamager 2010-2014. Udkast 2. juni 

2010. Skov- og Naturstyrelsen. 

Naturstyrelsen 2009. Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Natura 2000-område nr. 

143 Vestamager og havet syd for 

Naturstyrelsen Roskilde 2012. Supplerende oplysninger til basisanalyser for N143 og N142. 

Pulido C, Borum J. 2010. Eelgrass (Zostera marina) tolerance to anoxia. Journal of Experimental 

Marine Biology and Ecology 

Rambøll 2012. Kølevandsudledning Avedøreværkety. Notat 

Richardson, W.J., C.R. Greene, C.I. Malme, D.H. Thomson, S. Moore & B. Würsig 1995. Marine 

mammals and noise. Academic Press, London: 576 pp. 

SFT 2007. Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter 

Skov- og Naturstyrelsen 2005. Harmoniserede tålegrænser. Opdatering 15. december 2005: 

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/37BDD7F3-1441-475E-9776-

5E72AD9C8967/14951/Ammoniakmanual02122005.pdf  

Skov- og Naturstyrelsen 2003. Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter som 

følge af luftbåren kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug. Miljøministeriet, 

Naturstyrelsen. 

Skov- og Naturstyrelsen 2000. Danske naturtyper i det europæiske Natura 2000 netværk 

De Temmerman L, N Claeys, E. Roekens og M. Guns 2007. Biomonitoring of airborne mercury with 

perennial ryegrass cultures. Environ Pollut. 2007 Mar;146(2):458-62. 

De Temmerman L.& T. de Witte 2003. Biologisch onderzoek van de verontreiniging van het miljø 

door kwik en chloriden te Tessenderlo en van kwik te Berendrecht. Centrum voor onderzoek in 

diergeneeskunde en agrochemie C.O.D.A, Tervuren. Internal report refereret i de Vries W. et al 

(2005). Calculation of critical loads for cadmium, lead and mercury. Background document to a 

Mapping Manual on Critical Loads of cadmium, lead and mercury. Alterra Report 1104. Alterra, 

Wageningen, 2005. 

University of Idaho (2012). Principle of vegetation measurement and assessment 

http://www.cnr.uidaho.edu/veg_measure/modules/lessons/module%206/6_3_Direct%20Method

s.htm 

Vattenfall 2011. Amagerværket. Grønt regnskab 2010 

http://www.naturstyrelsen.dk/Lovstof/Hoeringer/Natura2000_udpegning_250612.htm�
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv2011�
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/37BDD7F3-1441-475E-9776-5E72AD9C8967/14951/Ammoniakmanual02122005.pdf�
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/37BDD7F3-1441-475E-9776-5E72AD9C8967/14951/Ammoniakmanual02122005.pdf�


112 ØGET BIOMASSEINDFYRING PÅ AVEDØREVÆRKET. DEL 4 – FORSLAG TIL NATURKONSEKVENSVURDERING 
 

 

 

Vestforbrænding 2011. Grønt regnskab 2010 

Wang W-X, R.S.K. Wong 2003. Bioaccumulation kinetics and exposure pathways of inorganic 

mercury and methyl mercury in a marine fish, the sweetlips Plectorhinchus gibbosus.Mar. Ecol. 

Prog. Ser Vol 261: 257-268 

Wängberg, I & Munthe, J. 2001. Atmospheric Mercury in Sweden, Northern Finland and Northern 

Europe. Results from National Monitoring and European Research. IVL Swedish Environmental 

Research Institute. Report B1399 

Øresundsbro Konsortiet 2009. Miljøredegørelse. Øresundsbro Konsortiet 2008 

Øresundsvandsamarbejdet 2003. Status for Øresunds Havmiljø. Øresundsvandsamarbejdets 

hjemmeside www.oresundsvand.dkS 

Øresundsforbindelsen 1991. Miljø Øresund 1991 

Øresundsvandsamarbejdet 2006. Øresunds vegetation/ Oresunds vegetation 

 

 

http://www.oresundsvand.dks/�


 

 
 

Strandgade 29 

1401 København K. 

Tlf.: (+45) 72 54 40 00 
www. mst.dk 

 

 


	1. Indledning
	1.1 Læsevejledning
	1.2 Formålet med projektet
	1.3 Brændselstyper og indfyret effekt
	1.4 Scenarier for den fremtidige drift
	1.5 Emissioner af NOX, SO2 og tungmetaller

	2. Afgrænsning og metode for effektvurdering
	2.1 Beliggenhed og udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne
	2.2 Vurderingens omfang
	2.3 Potentielle effekter, der vurderes
	2.4 Metoder anvendt til effektvurderingerne

	3. Terrestriske habitatnaturtyper 
	3.1 Metode
	3.2 Eksisterende forhold
	3.2.1 Natura 2000-område nr. 143 - Vestamager og havet syd for
	Udpegningsgrundlag
	Habitatnaturtype 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde
	Habitatnaturtype 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
	Habitatnaturtype 1330 - Strandenge 
	Habitatnaturtype 2120 - Hvide klitter og vandremiler
	Habitatnaturtype 2130 - *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
	Habitatnaturtype 2190 - Fugtige klitlavninger
	Habitatnaturtype 6210. Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund *(Vigtige orkidelokaliteter)
	Habitatnaturtype 6230**Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

	Bevaringsstatus/prognose
	Bevaringsmålsætning

	3.2.2 Natura 2000-område nr. 142-Saltholm og omliggende hav
	Udpegningsgrundlag
	Habitatnaturtype 1210 - Enårig vegetation på stenede strandvolde 
	Habitatnaturtype 1310 - Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand

	Habitatnaturtype 1330 - Strandeng
	Bevaringsstatus/prognose
	Bevaringsmålsætning


	3.3 Mulige påvirkninger
	3.3.1 Eutrofiering (kvælstof)
	3.3.2 Forsuring (svovldioxid og kvælstofoxider)
	3.3.3 Tungmetaller

	3.4 Vurdering af virkninger
	3.4.1 Eutrofiering (kvælstof)
	Emission og deposition af kvælstof
	Vurdering af effekter af kvælstof på udpegningsgrundlagene
	Merbidraget som følge af projektet
	Det samlede bidrag fra Avedøreværket
	Deposition af kvælstof fra skibe, der transporterer brændsel 


	3.4.2 Forsuring (svovldioxid og kvælstofoxider)
	Emission og deposition af forsurende stoffer
	Svovldioxid
	Kvælstofoxider
	Samlet deposition af forsurende stoffer

	Vurdering af effekter
	Forsuringsbidrag fra skibe, der transporterer brændsel


	3.4.3 Tungmetaller
	Emission og deposition af tungmetaller
	Vurdering af effekter af tungmetaller på udpegningsgrundlagene
	Merbidrag som følge af projektet.
	Samlet bidrag fra Avedøreværket
	Kumulative effekter
	Bioakkumulering



	3.5 Afværgeforanstaltninger
	3.6 Overvågning
	3.7 Delkonklusion

	4. Marine habitatnaturtyper
	4.1 Metode
	4.2 Eksisterende forhold
	4.2.1 Natura 2000-område nr. 143 - Vestamager og havet syd for
	Udpegningsgrundlag
	Habitatnaturtype 1110 - Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
	Habitatnaturtype 1160 Større lavvandede bugter og vige
	Eutrofiering
	Miljøfarlige stoffer
	Habitatnaturtype 1150 - *Kystlaguner og strandsøer
	Bevaringsstatus/prognose
	Bevaringsmålsætninger

	4.2.2 Natura 2000-område nr. 142 - Saltholm og omliggende hav (habitatområde nr. H126 og fuglebeskyttelsesområde nr. F110)
	Udpegningsgrundlag
	Habitatnaturtype 1170 Rev
	Habitatnaturtype 1110 - Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
	Habitatnaturtype 1160 - Større lavvandede bugter og vige
	Habitatnaturtype 1150 - *Kystlaguner og strandsøer

	Bevaringsstatus/prognose
	Bevaringsmålsætninger


	4.3 Mulige påvirkninger
	4.3.1 Deposition af kviksølv og andre tungmetaller
	4.3.2 Deposition af kvælstof
	4.3.3 Udledning af spildevand
	4.3.4 Udledning af kølevand

	4.4 Vurdering af virkninger
	4.4.1 Deposition af kviksølv og andre tungmetaller i havmiljøet
	Vurdering af effekter i vandsøjlen
	Vurdering af risikoen for bioakkumulation af kviksølv
	Vurdering af effekter af sedimenterede tungmetaller
	Delkonklusion

	4.4.2 Deposition af kviksølv og andre tungmetaller i strandsøer (habitatnaturtype 1150)
	Koncentrationsbidrag til vandsøjlen
	Koncentrationsforøgelser i sedimentet
	Delkonklusion
	Koncentrationsforøgelser i biota

	4.4.3 Deposition af kvælstof
	4.4.4 Udledning af kølevand
	Vurdering af effekter


	4.5 Delkonklusion
	4.6 Afværgeforanstaltninger 
	4.7 Overvågning

	5. Havpattedyr i udpegningsgrundlaget
	5.1 Metode
	5.2 Eksisterende forhold, udpegningsgrundlag, bevaringsstatus/prognose og bevaringsmålsætninger
	5.2.1 Natura 2000-område nr. 142 - Saltholm og omliggende hav
	Arter i udpegningsgrundlaget
	Spættet sæl
	Gråsæl

	Bevaringsstatus/prognose
	Bevaringsmålsætninger


	5.3 Mulige påvirkninger
	5.4 Vurdering af virkninger
	5.4.1 Forstyrrelse fra skibe
	5.4.2 Undervandsstøj fra skibe
	5.4.3 Akkumulering gennem fødekæden
	5.4.4 Eutrofiering og iltsvind
	5.4.5 Kumulative virkninger
	5.4.6 Afværgeforanstaltninger
	5.4.7 Overvågning


	6. Fugle i udpegningsgrundlagene
	6.1 Metode
	6.2 Eksisterende forhold
	6.2.1 Natura 2000-område nr. 143 - Vestamager og havet syd for
	Arter i udpegningsgrundlaget
	Lille skallesluger
	Rørhøg
	Plettet rørvagtel
	Klyde
	Almindelig ryle
	Havterne
	Dværgterne
	Mosehornugle
	Skarv
	Knopsvane
	Troldand
	Stor skallesluger

	Rørdrum
	Fiskeørn
	Vandrefalk

	Bevaringsstatus/prognose 
	Bevaringsmålsætninger

	6.2.2 Natura 2000-område nr. 142 -Saltholm og omliggende hav
	Arter i udpegningsgrundlaget
	Sangsvane
	Havørn
	Rørhøg
	Bramgås
	Klyde
	Almindelig ryle
	Brushane
	Fjordterne
	Havterne
	Dværgterne
	Rovterne 
	Mosehornugle
	Skarv
	Knopsvane
	Grågås
	Pibeand
	Skeand
	Ederfugl

	Bevaringsstatus/prognose
	Bevaringsmålsætninger


	6.3 Mulige påvirkninger
	6.4 Vurdering af effekter
	6.4.1 Deposition af kvælstof og tungmetaller
	6.4.2 Akkumulering af tungmetaller gennem fødekæden
	6.4.3 Udledning af kølevand
	6.4.4 Støj
	Støj fra passerende skibe
	Støj fra skibe og drift af Avedøreværket

	6.4.5 Kumulative virkninger

	6.5 Afværgeforanstaltninger
	6.6 Overvågning

	7. Mangler
	8. Ordliste
	9. Referencer



