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1. INDLEDNING 

1.1 Formål 

I forbindelse med VVM-redegørelse for brændselsomlægning på Skærbækvær-

ket har DONG Energy anmodet NIRAS om at udarbejde en baggrundsrapport, 

der skal belyse de naturmæssige forhold. 

Denne baggrundsrapport omhandler de eksisterende forhold for henholdsvis 

marinbiologi og natur på land.  Rapporten belyser de naturområder på land og i 

vand, der ligger omkring Skærbækværket, både i umiddelbar nærhed af værket, 

men også i større afstand fra værket, hvis områderne i et eller andet omfang kan 

blive påvirket af aktiviteter i forbindelse med brændselsomlægningen.  

 

I beskrivelsen indgår de internationale og de nationale beskyttelsesinteresser 

samt forholdene for floraen og faunaen generelt i området.  

 

Afsnittet er primært udarbejdet på baggrund af eksisterende rapporter og littera-

tur for området, oplysninger indhentet fra Danmarks Miljøportal (2010), Dan-

marks Naturdata (2010), DOF-basen (Dansk Ornitologisk Forening, 2010) samt 

oplysninger fra Fredericia og Kolding Kommune og anden tilgængelig viden fra 

bl.a. tidligere undersøgelser i området. Derudover er der anvendt informationer 

fra en række mere generelle rapporter og opslagsværker. 

1.2 Baggrund 

DONG Energy ønsker at udvide Skærbækværkets eksisterende muligheder for 

valg af brændsel. Værket kan i dag fyres med gas og letolie, og det er ønsket, at 

der i fremtiden også kan fyres med biopiller. Ønsket om at fyre med biopiller 

udspringer af regeringens energiforlig fra 2008, hvor der lægges op til en større 

biomassefyring på de danske kraftværker for at begrænse udledningen af CO2. 

Som led i ombygningen på Skærbækværket er det nødvendigt at etablere modta-

gefaciliteter til biopiller på havnen, herunder kranspor, kran og transport- og 

lagersystemer til biopiller. Desuden bliver det nødvendigt at uddybe bassindyb-

den for, at større skibe og pramme kan anløbe anlægget med biopiller. Skær-

bækværkets centrale placering gør, at værket egner sig godt til transitterminal 

for transport af biopiller til andre af DONG Energys værker, hvor anvendelsen 
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af biomasse som brændsel også øges. Der etableres derfor faciliteter til oplag af 

biopiller ud over, hvad der er nødvendigt for Skærbækværkets eget forbrug. 

Fra skibe eller pramme losses biopillerne og flyttes til siloanlæg, hvor de lagres, 

indtil de skal bruges på Skærbækværket, eller transporteres til et andet kraft-

værk. Sejlads til og fra området fra syd går igennem Lillebælt, der er et interna-

tionalt naturbeskyttelsesområde. 

Skift af brændsel på Skærbækværket samt etablering af transitmuligheder til 

andre biofyrede værker vil medføre en øget transport af biopiller til værket. 

Transporten af biopiller vil foregå med skibe og pramme. I anlægsperioden vil 

der være øget transport til området i form af materialetransport, der delvis vil 

foregå med skibe. 
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2. FLORA OG FAUNA - EKSISTERENDE FORHOLD 

I afsnittet beskrives først de eksisterende naturforhold i området omkring Skær-

bækværket både med hensyn til fredninger, marinbiologi i nærheden af værket 

og i Kolding Fjord generelt samt den terrestriske natur i nærheden af værket.  

Efterfølgende beskrives naturforhold længere væk fra værket. Her vil der særligt 

være fokus på de internationale naturbeskyttelsesområder, som vil kunne blive 

påvirket af projektet. Afslutningsvist beskrives beskyttelseskrævende arter (både 

terrestriske og marine), herunder bilag IV-arter samt fugle i området. 

 

2.1 Skærbækværket, Kolding Fjord og Lillebælt 

2.1.1 Skærbækværket 

Skærbækværket er beliggende i Skærbæk ved Fredericia.  

Værket hed oprindeligt Den Sydøstjydske Fællescentral, Skærbækværket og 

blev idriftsat i 1951. I henholdsvis 1964 og 1971 blev værkets blok 1 og 2 idrift-

sat. Begge var kulfyrede. Blokkene er ikke længere i drift, men anlægsbygnin-

gen står stadig urørt tilbage. I 1997 blev kraftvarmeanlægget SKV3 idriftsat med 

en gasfyret kedel, der også kan fyres med olie, og der er ikke længere kulfyring 

på værket.  

2.1.2 Kolding Fjord 

Skærbækværket ligger på nordsiden af Kolding Fjord (se Figur 1). Omkring 700 

m vest for værket ligger Kidholme, som er to småøer, der er forbundet med hin-

anden og udgør et areal på ca. 3,3 ha. Der er et rigt fugleliv på øerne og specielt 

terne- og skarvkolonier dominerer, men der findes også mågekolonier. Ca. 500 

m vest for Kidholme ligger den skovklædte tange, Houens Odde. Syd for Skær-

bækværket – på den anden side af Kolding Fjord - ligger Stenderup halvøen, 

hvor Stenderup Skovene har et rigt dyreliv med bl.a. en stor rådyrbestand, græv-

linger, ræve og skovmårer samt en række ynglende fuglearter (Kolding Kom-

mune, 2010). 
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Figur 1: Kort over området ved Skærbækværket. 

 

Kolding Fjord er med sin ca. 10 km længde en forholdsvis lille fjord med et 

overfladeareal på 14,7 km
2
 og et vandvolumen på 0,077 km

3
. Fjorden falder 

dybdemæssigt i to dele; en forholdsvis lavvandet inderfjord fra Kolding by ud til 

en linje mellem Skarre og Drejens Odde med dybder i inderfjorden på op til 4 

meter og en dybere yderfjord – med op til 15 meters dybde – med to lavvandede 

vige Gudsø Vig og Eltang Vig, der mod øst helt naturligt flyder sammen med 

det nordlige Lillebælt (Kinze, 2006). Opholdstiden af vandet er relativ lang i 

inderfjorden – om sommeren omkring 100 dage, hvilket er 10 gange længere 

end i yderfjorden. I yderfjorden er der en stor vandudveksling med Lillebælt 

som følge af hvirvelstrømme dannet af den kraftige strøm i Lillebælt (Vejle 

Amt, 2003).  

 

2.1.3 Lillebælt 

Lillebælt er det strømfyldte farvand mellem Fyn og Jylland. Lillebælt er snæv-

rest fra Røjleskov til Fønsskov, hvorefter det vider sig ud til et bredt farvand. I 

Lillebælt er der store vanddybder i de snævre dele omkring de to Lillebælts-

broer. Resten af Lillebælt er relativ lavvandet. Kystskovene omkring Lillebælt 

har et rigt planteliv. Lillebælt området er af international betydning, som raste- 
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og fourageringsområde for især ande- og vadefugle (Dansk Ornitologisk For-

ening, 2010 og Skov- og Naturstyrelsen, 2010b). 

 

Lillebælt er et særpræget havområde med lave og dybe områder, som mod nord 

indsnævres til en flodlignende rende med op til 80 meters dybde. Vanddybden er 

dog overvejende mindre end 20 meter. Stærk strøm udsætter kysterne for erosi-

on og materialet aflejres andre steder som krumodder og strandvolde. Der er 3 

større beboede øer og 7 holme i Lillebælt. Karakteristisk for området er de man-

ge store og små kystlaguner, der er værdifulde levesteder for bundfauna- og flo-

ra, samt betydningsfulde overvintrings- og yngleområder for fugle. Langs kysten 

og på øerne er der værdifulde strandenge og overdrev, der er levesteder for 

sjældne fugle- og plantearter (Miljøministeriet, 2010). 

 

2.1.4 Fredninger 

De fredede områder i nærheden af Skærbækværket ses på Figur 2.  

 

 
Figur 2: Fredede områder i nærheden af Skærbækværket. 

 

Kidholme vest for Skærbækværket er omfattet af en fredningskendelse fra 1936 

(Danmarks Naturfredningsforening, 2010). Der er et rigt fugleliv på øerne, og 
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øerne er underlagt restriktioner i forhold til brug. Således må ophold på øen kun 

ske uden for ynglesæsonen fra d. 16. juli til 31. marts følgende år. 

 

Gudsø Vig er omfattet af en landskabelig fredning fra 1954 (Danmarks Natur-

fredningsforening, 2010). I beskrivelsen af fredningen på www.fredninger.dk er 

det beskrevet, at: Strandengene i bunden af vigen er ved at gro til med tagrør og 

der arbejdes på at få strandengene afgræsset med kreaturer, for at fremme den 

mere artsrige strandengsflora og fauna. I bunden af vigen kan man på de fleste 

årstider se små flokke af knopsvaner og i træktiden ses af og til sangsvaner 

(Danmarks Naturfredningsforening, 2010). 

 

Omkring 1,8 km vest for Skærbækværket og vest for Kidholme ligger Eltang 

Strand. Området er omfattet af en fredning fra 1933, som sikrer offentligheden 

adgang til ophold og badning fra en grund, hvor der tidligere lå en kro (Dan-

marks Naturfredningsforening, 2010). 

 

Omkring 2,3 km øst for Skærbækværket ligger det fredede område Hagenør 

Slotsbanke. Området er et kulturhistorisk vigtigt punkt, og er derudover af geo-

logiske interesse (Danmarks Naturfredningsforening, 2010). 

 

2.1.5 Natur- og vildtreservater 

De to nærmeste Natur- og vildtreservater er det inderste af Kolding Fjord, ca. 6 

km sydvest for Skærbækværket samt farvandet mellem Fredericia og Middelfart 

ca. 6 km. øst for Skærbækværket.  

 

Kolding inderfjord er omfattet af Bekendtgørelse om fredning af fuglelivet på 

Kolding inderfjord og en del af Kolding å fra 1949 (Landbrugsministeriet, 

1949). I fredningen: forbydes alle og enhver på det fredede område - såvel fra 

bredderne som fra vandarealet - at ombringe eller indfange fugle, det være sig 

ved skydevåben, ruser eller på anden måde, samt at ødelægge eller indsamle 

fugleæg.  

 

Farvandet mellem Fredericia og Middelfart er omfattet af Bekendtgørelse om 

Fredericia Vildtreservat (Miljøministeriet, 1974). Vildtreservatet omfatter en del 

af Lillebælt med tilstødende landarealer. På vildtreservatet er det forbudt uden 

Jagtrådets tilladelse at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange 

eller forjage pattedyr eller fugle.  

 

2.1.6 Naturbeskyttelsesområder omkring Skærbækværket 

I området omkring Skærbækværket findes en række områder, som er omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens § 3 (Miljøministeriet, 2009a). Ifølge Naturbeskyttelses-

loven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede områder, 

http://www.fredninger.dk/
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som omfatter heder, moser, strandenge, ferske enge, overdrev samt vandløb og 

søer og vandhuller af en vis størrelse. Ændringer omfatter f.eks. at der bygges, 

graves, laves terrænændringer, tilplantes, drænes eller lignende.  

 

Figur 3 viser et kort med beskyttede naturområder og vandløb i nærheden af 

Skærbækværket.  

 

Figur 3 Beskyttede naturområder og vandløb i nærheden af Skærbækværket (Danmarks 

Miljøportal, 2010). Tallene refererer til de områder, som bliver beskrevet herunder. 

Det nærmeste beskyttede naturområde (9) ligger ca. 300 m fra blok 3. Der er 

tale om et mindre overdrev, som omkranser en lille sø. Overdrevet er besigtiget i 

2009 af Fredericia Kommune. Der er tale om et overdrevsområde på 3 bakker 

adskilt af en lavvandet sø. Inden for området er der registreret flere karakteristi-

ske overdrevsarter såsom almindelig hvene, rød svingel, tveskægget ærenpris, 

almindelig kamgræs, bakketidsel og slåen. Områdets naturtilstand er vurderet 

som moderat. 
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I forbindelse med søen og overdrevet ligger en strandeng, som er en del af et 

større sammenhængende strandengsområde (1). Strandengen er besigtiget af 

Vejle Amt flere gange i perioden mellem 1984 og 2009. Ifølge besigtigelsen fra 

2002 er der tale om strandeng, fersk eng og ekstremrigkær, og den omfattende 

artsliste omfatter arter, der er karakteristiske for både strandeng og forskellige 

kærtyper (Vinther, 1985). Af karakteristiske strandengsplanter er der registreret 

strand-annelgræs, harril, jordbær-kløver, strand-vejbred, strand-trehage og 

strand-kvan. Derudover er der registreret slangetunge
1
 og samel, som også vok-

ser på strandenge, men som er mere sjældne i Danmark. Ingen af arterne opfyl-

der dog kriterierne til at omfatte den danske rødliste, hvor de er vurderet som 

ikke truede (LC) (Wind & Pihl, 2010).
2
 Ved besigtigelsen i 2009 er det noteret, 

at der er søgt efter den sjældne art spæd kløver, men at den ikke er genfundet. 

Af karakteristiske arter for overgangsrigkær er der i 2002 registreret leverurt, 

maj-gøgeurt, hjertegræs, angelik, eng-nellikerod, kær-star og toradet star. Maj-

gøgeurt er en orkidé, og er som alle andre danske orkideer fredede (Miljømini-

steriet, 2007b). Af karakteristiske arter for ekstremrigkær er der registreret but-

blomstret siv og blågrøn star. Butblomstret siv vokser i kalkholdige kær og en-

ge. Den forekommer hist og her i Østjylland, på Fyn, Langeland og Sjælland. 

Den er sjælden eller manglende i resten af Danmark. Arten opfylder dog ikke 

kriterierne til at blive omfattet af den danske rødliste, hvor den er vurderet som 

ikke truet (LC) (Wind & Pihl, 2010). Det artsrige engområde ligger omkring 

950 m NNV for Skærbækværket. Området er besigtiget af Fredericia Kommune 

i 2009. Der er ved besigtigelsen af den del af engen, som ligger længst mod vest 

(8), registreret 72 arter, bl.a. butblomstret siv, maj-gøgeurt, sylt-star, fjernakset 

star og håret star. 

 

Omkring 700 m nord for Skærbækværket ligger en beskyttet sø (2), som er be-

sigtiget af Vejle Amt i 1998. Søen har en dårlig miljøtilstand. Der er uklart vand 

og ingen undervandsplanter og søen er tilgroet af tagrør.  

 

I sammenhæng med søen findes en beskyttet mose (3), som er besigtiget af Vej-

le Amt i 1986. Lokaliteten er stærkt domineret af tagrør. Derudover er der regi-

streret almindeligt forekommende arter som lav ranunkel, lyse-siv, stor nælde, 

bredbladet dunhammer og mose-bunke. Forekomster af enkelte arter som kær-

star, kær-tidsel og alm. mjødurt indikerer karakter af overgangsrigkær. 

 

Omkring 400 m nord for blok 1 og 2 ligger et mindre område med beskyttet 

mose, eng og et par vandhuller. Mosen (4) er besigtiget af Vejle Amt i 1986. 

                                                 
1 Der er kun opgivet slægtsnavn, men ifølge Den store nordiske flora (Mossberg & Stenberg, 1999) findes der kun en art 

af slangetunge i Danmark, nemlig almindelig slangetunge. 
2 Den danske rødliste er fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter retningslini-

er udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN). At rødlistevurdere vil sige at foretage en 

vurdering af plante- og dyrearternes risiko for at uddø. 

http://www.iucnredlist.org/
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Der er registreret almindeligt forekommende arter som lyse-siv, bredbladet dun-

hammer, kær-ranunkel og mose-bunke. Derudover er der forekomst af enkelte 

arter som kær-star, og alm. mjødurt, der indikerer karakter af overgangsrigkær. 

 

Omkring 2 km nordvest for Skærbækværket ligger ved Gudsø Vig et større 

strandengsområde (5), som i 2005 er blevet kortlagt af Miljøcenter Ribe i for-

bindelse med Devano kortlægningen. DEVANO-programmet (DEcentral VAnd 

og NaturOvervågning) understøtter miljømålsloven og er en væsentlig aktivitet i 

forbindelse med opfyldelse af forpligtigelserne i vandrammedirektivets operati-

onelle overvågning og behovet i Natura 2000-direktiverne. Der er tale om 

strandeng (habitatnaturtype 1330) med en god naturtilstand. Ved besigtigelsen 

er der registreret en række karakteristiske strandengsplanter som harril, strand-

vejbred, sandkryb, strand-asters og rødbrun kogleaks. 

 

I sammenhæng med strandengsområdet ligger et overdrev (6), som er besigtiget 

af Fredericia Kommune i 2008. På overdrevet er der registreret flere karakteri-

stiske overdrevsarter som håret høgeurt, vellugtende gulaks, fåre-svingel, mark-

frytle, knold-ranunkel og fin kløver. På moseområdet (7) er der registreret top-

star og kær-tidsel, som indikerer karakter af overgangsrigkær. 

  

Udover de gennemgåede områder er der i nærheden af indkørslen til Houens 

Odde en sø, som er næsten tilgroet med hængesæk med fattigkær (ligger udenfor 

det vist kortudsnit i figur 3). Der foreligger ingen besigtigelsesdata på 

www.naturdata.dk (Danmarks Naturdata, 2010), men ifølge Kolding Kommune 

er der tale om et ungt plantesamfund uden karakteristiske fattigkærsarter som 

tranebær og klokkelyng. Området er beliggende omkring 4 km vest for Skær-

bækværket. 

 

2.1.7 Vandplan 

Kolding Fjord hører ind under Lillebælt Hovedopland 1.11, vanddistrikt Jylland 

og Fyn. Der er udarbejdet en basisanalyse for vanddistrikt 60 – Vejle (Vejle 

Amt, 2006), samt et resumé af basisanalyserne for Hovedopland Lillebælt (Jyl-

landssiden), som sammenfatter resultaterne fra Sønderjyllands og Vejle amters 

basisanalyser (Miljøministeriet, 2010).  

 

Basisanalysen indeholder en status for miljøtilstanden samt en risikoanalyse, der 

vurderer muligheden for, at de enkelte vandområder enten opfylder de forvente-

de mål i 2015, eller om de forventes ikke at opnå ”god tilstand”. Desuden inde-

holder analysen en sammenfatning af de væsentligste vandforvaltningsmæssige 

opgaver for området.  

 

http://www.naturdata.dk/
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Størstedelen af Kolding Fjord har en generel målsætning, hvilket vil sige, at der 

er et mål om et alsidigt og naturligt plante- og dyreliv. Omkring erhvervshavne, 

klappladser m.m. er målsætningen lempet. For de lempede områder er der ikke 

foretaget en generel risikovurdering, da disse områder skal leve op til de gene-

relle krav, der gælder for vandområdet - bortset fra de specifikke krav, der er 

lempet for.  

 

Der er ingen af de marine områder i vanddistrikt 60, som vurderes at opnå må-

lopfyldelse i 2015. Der er flere forhold, som har indflydelse på, at målene ikke 

kan nås. Den dyrkningsbetingede næringsstofbelastning er den væsentligste år-

sag, men også påvirkninger som tilførsel af miljøfarlige stoffer fra skibsfart, 

husholdninger og erhverv, spildevandsudledninger fra renseanlæg, fysiske på-

virkninger fra bl.a. trawlfiskeri, muslingeskrabning, råstofindvinding, uddybning 

og oprensning af sejlrender og klapning har negativ indflydelse på den mang-

lende målopfyldelse.  

 

For kystvandenes vedkommende er målopfyldelse betinget af en indsats, der 

reducerer tilførslen af næringsstoffer, især fra landbruget. Derudover er redukti-

on af tilførslen af miljøfarlige stoffer nødvendig for at sikre målopfyldelse. Her-

til kommer eventuelt foranstaltninger, der reducerer de direkte fysiske påvirk-

ninger af fauna og flora. 

 

Blandt andet på baggrund af basisanalysen er der lavet et udkast til en vandplan 

for Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. Udkastet blev udsendt i forhøring i 

januar 2010, og miljømålet for både Kolding inderfjord og yderfjord er god øko-

logisk tilstand. Det forventes i udkastet, at hverken inderfjorden eller yderfjor-

den kan lave op til dette i 2015 (Miljøministeriet, 2010). 

  

Grunden til den ringe tilstand angives til at være for høj næringsstofbelastning 

og forurening med miljøfremmede stoffer. 

 

For at kravet til god økologisk tilstand kan opfyldes skal blandt andet ålegræs-

sets dybdegrænse øges fra 1,6 m til 4,1 m i inderfjorden og fra 2,8 m til 7,3 m i 

yderfjorden. For Kolding Fjord er det desuden et problem, at indholdet af de 

miljøfremmede stoffer PCB og PAH overskrider miljøkvalitetskriterierne. 

 

I udkastet Vandplan for Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland, som blev ud-

sendt i forhøring i januar 2010 er det angivet, at referencetilstanden for udbre-

delsen af ålegræs i Kolding Fjord er en dybdegrænse på 5,6 m i inderfjorden og 

9,8 m i yderfjorden. Referencetilstanden henviser til en tilstand, hvor fjorden 

ikke er påvirket af menneskelig aktivitet. For at fjorden skal opnå god økologisk 

tilstand, skal dybdegrænsen være mindst 4,1 m i inderfjorden og 7,3 m i yder-
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fjorden. Den nuværende dybdegrænse er angivet til 1,6 m i inderfjorden og 2,8 

m i yderfjorden (Miljøministeriet Ribe, 2010). 

 

Tilstanden i Kolding Fjord lever altså ikke op til kriterierne for god økologisk 

tilstand, hverken generelt eller i forhold til udbredelsen af bundvegetation. 

2.1.7.1 Bundforhold 

I den yderste del af Kolding Fjord, hvor Skærbækværket ligger, dominerer den 

bløde "mudrede" bund de fleste steder. Dette gælder også i inderfjorden, som er 

den mest afsnørede del af fjorden. Hvor forholdene i den yderste del af fjorden i 

høj grad afhænger af forholdene i Snævringen i Lillebælt med en kort opholdstid 

til følge, er opholdstiden i inderfjorden om sommeren beregnet til 2-3 uger (Mil-

jøministeriet, 2010). Den lange opholdstid betyder, at små partikler kan sedi-

mentere og ikke så let re-suspenderer.  

 

Som i de fleste andre danske inderfjorde brydes den bløde bund af spredte store 

sten. Det gør sig især gældende på fjordens nordkyst. 

 

Der er foretaget en feltundersøgelse af bundforhold, bundfauna og bundvegeta-

tion i området i forbindelse med projektet. Undersøgelsen blev foretaget den 15. 

marts 2010 i et område uden for Skærbækværkets eksisterende mole. Der blev 

foretaget registreringer i ti nord-syd gående 100 m lange transekter vinkelret på 

molekanten. Bortset fra enkelte tabte sten tæt ved stenmolen blev der kun obser-

veret blød bund i hele området, hovedsageligt bestående af fint siltet sand eller 

dynd. Der var desuden liglagen i pletter på op til 4 m
2
 i hele det undersøgte om-

råde (Frederiksen, 2010).  

 

2.1.8 Bundvegetation 

Makroalgernes udbredelse i Danmark er primært begrænset af et egnet hårdt 

substrat som planterne kan vokse på. Lyset, der når ned til bunden gennem 

vandsøjlen, er også en meget væsentlig faktor for udbredelsen af algevegetatio-

nen. På lavt vand kan bølgeeksponeringen også have indflydelse på algesamfun-

dene (MADS, 2010). 

 

Ålegræs er den mest almindelige marine blomsterplante i danske farvande, hvor 

den dominerer vegetationen på den bløde bund. Ålegræs spiller en vigtig rolle i 

kystområderne, idet planten er meget produktiv og kan opbygge en stor biomas-

se. Ålegræsområder fungerer som opvækstområder for fisk og invertebrater og 

ålegræssets veludviklede jordstængler bidrager til at stabilisere havbunden og 

dermed begrænse erosionen af kysterne (MADS, 2010). 
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I 1994 gennemførte Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) en undersøgelse af 

fauna- og floraudbredelsen med særlig fokus på blåmuslinge- og ålegræsfore-

komsterne i Horsens, Vejle og Kolding fjorde (Kristensen, 1995). Undersøgel-

serne viste, at dyre- og plantelivet i de undersøgte fjorde var meget sparsomt. På 

det lave vand var ålegræs mest udbredt i den østligste del af Kolding Fjord fra 

Skarre Odde og ud mod Lillebælt. 

 

Vejle Amt udførte i 1989 en undersøgelse af vegetationens sammensætning i 

bl.a. Kolding Fjord (Vejle Amt, 1990). Transektundersøgelser viste, at ålegræs 

er den dominerende art, og at den udgør 70-80 % af vegetationen i fjorden. 

Dybdegrænsen steg i undersøgelsen fra 1,7 m i den inderste del af fjorden til 3,5 

m i den yderste del. Vegetationen i den inderste del var artsfattig.  

 

Ålegræsvegetationen i den inderste del af fjorden var i store dele af året dækket 

af løstdrivende søsalat og andre alger. I den midterste del af fjorden forekom der 

midt på sommeren ålegræs og makroalger, som dækkede ca. 50 % af havbunden 

i dybdezonen 0,5-1 m. Ved Skærbækværket var molestenene dækket af fastsid-

dende makroalger, som det også blev observeret i den feltundersøgelse, der er 

gennemført i forbindelse med dette projekt (Frederiksen, 2010). Undersøgelsen 

viste desuden, at der var spredte ålegræsforekomster på blødbunden ud for vær-

ket, og at der på registreringstidspunktet var under 1 % dækning af ålegræs, 

Zostera marina, som voksede ud til en maksimal dybde på 3,8 m. Frilagt rodnet 

af ålegræs tyder dog på, at der i området er en sommerdækning af ålegræs på op 

til 40-50 %. Der blev ikke observeret vinterbestand af andre blomsterplanter end 

ålegræs. 

 

Manglende egnet hårdbund for fasthæftning af makroalger gør, at der er en lav 

artsdiversitet i området. På Skærbækværkets mole var der dog 100 % dækning 

af en- og flerårige makroalger på molesten større end 30 cm. Denne vegetation 

var domineret af sukkertang. Derudover blev der registreret brunalger: savtang, 

fedtmøg (Ectocarpus/Pilayella), grønalger: søsalat, vandhår (Cladophora sp.), 

rørhinde (Enteromorpha sp.) og rødalger: blodrød ribbeblad, klotang og ledtang 

(Polysiphonia sp.) (Frederiksen, 2010). 

 

2.1.9 Bundfauna 

Bundfaunaen i Kolding Fjord er præget af mange forureningstolerante arter, der 

er typiske for områder med en moderat organisk belastning bl.a. med en stor 

forekomst af muslinger. Det er kun tilladt at skrabe muslinger i den yderste del 

af fjorden. Bundfaunaen i størstedelen af fjorden er derfor ikke påvirket af fysi-

ske forstyrrelser.  

 



Baggrundsrapport Side 13 

Naturforhold Januar 2011 

NIRAS  

Selvom Kolding Fjord er påvirket af for store mængder næringsstoffer er om-

fanget af iltsvind ofte mindre end i andre fjorde. De relativt gode iltforhold i 

fjorden skyldes dels den store vandudveksling med Lillebælt, dels at fjorden er 

ret lavvandet, hvilket bevirker, at der ikke er en særlig udpræget lagdeling i 

vandmassen. Der er dog målt iltkoncentrationer så lave, at de er kritiske for fisk 

og bunddyr (Vejle Amt, 2003).  

 

Ved en undersøgelse af bl.a. Kolding Fjord i 1994, blev der i den inderste del af 

Kolding Fjord udover observeret blåmusling, hjertemusling, østersømusling, 

flad pebermusling, sandmusling, skaller af diverse muslinger og snegle samt 

snegle og orme m.m. I den yderste del af fjorden blev der kun registreret sand-

musling, skaller af diverse muslinger og snegle samt snegle og orme m.m.  

 

Ved den gennemførte feltundersøgelse ud for Skærbækværket (Frederiksen, 

2010) blev der på områdets jævnbund observeret enkeltindivider af følgende 

bundfauna-arter: sønellike, sandorm, dværgkonk, strandsnegl, knivmusling (En-

sis sp.), strandkrabbe og søstjerne. Mellem stenene i Skærbækværkets mole blev 

der fundet større mængder af blåmusling, strandsnegl og søstjerne. 

 

2.1.10 Fisk 

Der er ikke publiceret egentlige fiskeundersøgelser fra Kolding Fjord. Fjordens 

udløb i Lillebælt betyder dog, at de fiskearter, der tiltrækkes af bæltes store dyb-

der, som for eksempel sild, torsk og havørred, også kan træffes i fjorden.  

 

Den overordnede fiskefauna i fjorden vil i forhold til artssammensætningen 

minde om den, der findes i andre østvendte jyske fjorde som for eksempel Vejle 

Fjord. En fiskeundersøgelse i Vejle Fjord (Nicolajsen et al., udat.) viste, at de 

hyppigst forekommende arter i garn- og trawlfangster var skrubbe, ising, pig-

hvar, torsk, rødspætte og tunge. Derudover blev der fanget enkelte hvillinger, 

knurhaner, stenbidere og ørreder. I ålevod blev der, udover de allerede nævnte 

arter, fanget sild, ål, ulk, ålekvabbe, berggylt, kutling, hundestejle, tangnål samt 

en del invertebrater. 

 

Den omtalte fiskeundersøgelse giver et billede af en fiskefauna, der er alminde-

ligt forekommende i de indre danske farvande. Der er ingen grund til at tro, at 

fiskefaunaen i Kolding Fjord adskiller sig væsentligt fra det generelle billede.  

 

Der er ingen indikationer af, at området omkring Skærbækværket har en højere 

værdi for fiskefaunaen end andre nærliggende områder. På grund af den lave 

vanddybde i området vurderes det, at gydeaktivitet er begrænset. 
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Af de registrerede arter i undersøgelsen i Vejle Fjord er det kun ål, der er opta-

get på den danske rødliste (Wind & Pihl, 2010). Bestanden af ål vurderes at væ-

re reduceret med 95-99 % fra 1970erne og til i dag (Jensen, 2009). Nedgangen 

skyldes sandsynligvis en kombination af fiskeri og en høj infektionsrate af en 

parasit i svømmeblæren. Ålen opfylder dermed kriteriet for kategorien kritisk 

truet, CR (Wind & Pihl, 2010).  

 

EU har udarbejdet en forordning om foranstaltninger til genopretning af bestan-

den af europæisk ål (EU, 2007). I forordningen pålægges medlemslandene at 

gennemføre en forvaltningsplan til genoprettelse af bestanden af ål. I Danmark 

er der udarbejdet en forvaltningsplan for ål (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fiskeri, 2008). I forvaltningsplanen er der listet en række trusler mod ålen, 

herunder fiskeri, spærringer i vandløb, akvakultur og parasitter. 

 

Det vurderes, at en eventuel gydeaktivitet af fisk i området ikke vil blive påvir-

ket uden for selve udgravningsområdet. Det samme vurderes at være gældende 

for opvækstmulighederne for fiskeyngel i området. En eventuel påvirkning vil 

kun finde sted i selve den begrænsede graveperiode på 1-2 måneder og i umid-

delbar nærhed af graveområdet. 

 

Der vil med stor sandsynlighed findes ål i området omkring udgravningen. Ålen 

er vidt udbredt i de danske farvande. Det vurderes, at udgravningsområdet og 

området, hvor der sker sedimentation ikke er vigtigere for ål end andre nærlig-

gende områder.  

 

Ålen gyder ikke i danske farvande og alene af den grund vil ålens gydeaktivitet 

ikke blive påvirket af projektet. Den naturlige dybde i det område, der uddybes 

er 3-5 m. Dybden er dog flere steder ca. 7 m på grund af tidligere uddybninger. 

Ifølge lektor i marin økologi ved Aarhus Universitet Peter Grønkjær finder der 

ikke gydning af kommercielt vigtige arter sted i den type lavvandede, kystnære 

områder, som der er tale om ved Skærbækværket. Den eneste fiskbare art, der 

kan gyde i sådanne områder er hornfisk (Grønkjær, 2011). Hornfisk gyder i om-

råder med relativt tæt vegetation. Uddybningsområdet og sedimentationszonen 

ud for Skærbækværket er umiddelbart ikke interessant som gydeområde for 

hornfisk. Hornfisk gyder desuden primært i maj-juli og altså ikke i uddybnings-

perioden februar-marts. 

 

Der kan være juvenile individer af en række fiskearter i uddybningsområdet og 

sedimentationszonen ud for Skærbækværket. Væksten og dødeligheden hos de 

fisk der befinder sig i området kan påvirkes i varierende grad i uddybningsom-

rådet (42.000 m
2
, svarende til et område på 200 x 210 m) og i sedimentationszo-

nen (radius 400-500 m) i graveperioden på 1-2 måneder. Hvis væksten og døde-
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ligheden påvirkes vil det med stor sikkerhed ikke have en effekt på fiskebestan-

dene (Grønkjær, 2011). 

 

Uden for uddybningsområdet og sedimentationszonen vil der ikke være nogen 

effekt af uddybningen. Projektet vil derfor ikke kunne påvirke fisk uden for ud-

dybningsområdet og sedimentationszonen.  

 

De ål der eventuelt befinder sig i uddybningsområdet og sedimentationszonen i 

uddybningsperioden vil have en størrelse, der gør dem mobile uafhængigt af 

strømretninger og -hastighed. Det betyder, at de ved forstyrrelser er i stand til at 

søge væk fra området. Det må forventes, at en stor del af ålene i området vil 

søge væk når arbejdet igangsættes. Ål der bliver i sedimentationszonen uden for 

uddybningsområdet vil blive udsat for sedimentation af 0-5 cm sand. Nedgrave-

de ål ligger ofte halvt begravet i sediment med hovedet frit. Nedgravede ål er i 

stand til at skifte position i forhold til naturlig sedimenttransport. Ål i sedimenta-

tionszonen vil med meget stor sandsynlighed være i stand til at tilpasse sig se-

dimentationen som følge af uddybningen. 

 

NIRAS har ikke kendskab til videnskabelige undersøgelser af påvirkninger af ål 

som følge af sedimentation. Det skyldes formentlig, at der ikke formodes at væ-

re en påvirkning og dermed heller ikke et grundlag for at foretage undersøgelser. 

Som beskrevet ovenfor må det forventes, at en stor del af ålene i udgravnings-

området vil søge væk når arbejdet igangsættes. Hvis der er ål, som bliver i om-

rådet (som svarer til et område på 200 x 210 m) kan det ikke udelukkes, at ålene 

går til i forbindelse med arbejdet. Det vil dog ikke have en effekt på den danske 

ålebestand eller bestanden i Kolding Fjord. 

 

Overfiskeri er udpeget som en af de alvorligste årsager til den dramatiske tilba-

gegang for den europæiske ål i gennem de sidste mange år. At situationen for ål 

er alvorlig understreges for eksempel af den rådgivning som ICES (The Interna-

tional Council for the Exploration of the Sea) udarbejder vedrørende udnyttelse 

af havets ressourcer. I konklusionen vedrørende ålens status for 2011 hedder det 

"There is no change in the perception of the stock: the status remains critical 

and shows no sign of recovery. The advice remains that urgent actions are nee-

ded to avoid further depletion of the stock." (ICES, 2010).  

 

I det omfang havneuddybningen medfører en reduktion i fangsten af ål, som 

følge af reduceret adgang for fiskerne til området i uddybningsperioden, vil det-

te derfor kunne medføre en mindre, positiv effekt på ålebestanden. 
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At reguleringer af fiskeriet ses som en vigtig metode til at genoprette ålebestan-

den ses blandt andet af, at der i Norge er indført forbud mod fiskeri af ål (Fiske-

ri- og Kystdepartementet, 2010). 

 

Forvaltningsplanen for ål beskriver en række trusler mod den danske ålebestand. 

De vigtigste trusler er overfiskeri og spærringer i vandløb. Marine anlægsarbej-

der er ikke nævnt som en trussel. Anlægsarbejdet i forbindelse med Skærbæk-

værket er af meget begrænset omfang både fysisk og tidsmæssigt. Det vurderes 

på denne baggrund, at ålebestanden i området ikke vil blive påvirket af anlægs-

arbejdet. 

 

2.2 Natura 2000-områder 

Natura 2000 områder er internationale naturbeskyttelsesområder, der består af 

habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Ramsarområderne er en del af fuglebe-

skyttelsesområderne. Områderne er omfattet af bestemmelserne i Bekendtgørel-

se nr. 408 af 1. maj 2007 (Miljøministeriet, 2007a). Det Natura 2000 område, 

som ligger tættest på Skærbækværket, er område nr. 112 (Lillebælt).  

 

2.2.1 Lillebælt 

Natura 2000 område 112 (Lillebælt) ligger i luftlinje ca. 6 km sydøst for Skær-

bækværket, midt i Lillebælt, området kan ses i Figur 4.  

 



Baggrundsrapport Side 17 

Naturforhold Januar 2011 

NIRAS  

 
Figur 4: Kort over Natura-2000 områder i nærheden af Skærbækværket.  

 

Natura 2000 området omfatter habitatområde nr. 96 (Lillebælt), fuglebeskyttel-

sesområde nr. 47 (Lillebælt) og Ramsarområde 15 (Lillebælt). De tre beskyttel-

sesområder er geografisk næsten sammenfaldende. Området omfatter Lillebælt 

fra Jylland til Fyn og fra Gamborg Fjord i nord til Halk Nor i syd. Ca. 280 km² 

består af hav og 70 km² er land.  

 

2.2.2 Habitatområde Lillebælt 

Det opdaterede udpegningsgrundlag for de enkelte habitatområder ses på By- og 

Landskabsstyrelsens hjemmeside (By- og Landskabsstyrelsen, 2010) Udpeg-

ningsgrundlaget for habitatområde Lillebælt ses i Tabel 1. I tabellen er også an-

givet tålegrænser for de enkelte naturtyper. Flere af naturtyperne er prioriterede, 

hvilket medfører et særligt ansvar for beskyttelsen. De prioriterede naturtyper er 

markeret i tabel 1. 
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Tabel 1: Naturtyper og arter, som er udpegningsgrundlag for habitatområde 96 (Lille-

bælt). De prioriterede naturtyper er markeret med *. Tålegrænserne er fra Skov- og Na-

turstyrelsen (2005) 

1 Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for 

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

afstrømning. 

2 Mange søer og vandhuller er eutrofierede som følge af næringsstoftilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke eutrofie-
rede søer af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kg N/ha/år bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset. 

 

Habitatområde nr. 96 (Lillebælt) er udpeget på grundlag af 3 arter og 28 forskel-

lige marine- og terrestriske naturtyper. Hele havområdet udgøres af habitatty-

perne lavvandede bugter, sandbanker, rev, kystlaguner og mudder- og sandfla-

der. Der er flere større krum-oddekomplekser, der nu er sammenvoksede og 

dækkede af strandeng med naturlige tidevandsrender og ofte med kystlaguner 

bagved. De vigtigste er Halk Nor, Bankel Sø, Hejlsminde Nor, på Årø, på Bågø, 

Flægen og Emtekær Nor, der er væsentlige levesteder for flere sjældne fugle- og 

plantearter. I kystområderne er der også mange vigtige forekomster af kalkover-

drev, sure overdrev og rigkær.  

 Kode Udpegningsgrundlag Tålegrænse 

kg N/ha/år 

Arter 1014 Skæv vindelsnegl   

1016 Sumpvindelsnegl   

1351 Marsvin   

Marine 

naturty-

per 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand -1 

1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe -1 

1150 * Kystlaguner og strandsøer 30-40 

1160 Større lavvandede bugter og vige 30-40 

1170 Rev -1 

Terrestri-

ske natur-

typer 

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde -1 

1220 Flerårig vegetation på stenede strande -1 

1230 Klinter eller klipper ved kysten 15-25 

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

og sand 

30-40 

1330 Strandenge 30-40 

2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 10-20 

2120 Hvide klitter og vandremiler 10-20 

2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 10-20 

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 5-10 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks - (5-10)2 

3260 Vandløb med vandplanter -1 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokali-

teter) 

15-25 

6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 10-20 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 15-25 

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn -1 

7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 5-10 

7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 15-25 

7230 Rigkær 15-25 

9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 10-20 

9130 Bøgeskove på muldbund 10-20 

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 10-20 

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 10-20 

91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 10-20 



Baggrundsrapport Side 19 

Naturforhold Januar 2011 

NIRAS  

 

2.2.3 Fuglebeskyttelsesområde Lillebælt 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde Lillebælt ses i Tabel 2.  

 

  Ynglende (Y) eller trækkende (T) 

Arter Sangsvane T 

Havørn Y 

Rørhøg Y 

Plettet rørvagtel Y 

Engsnarre Y 

Klyde Y 

Brushane Y 

Mosehornugle Y 

Fjordterne Y 

Havterne Y 

Dværgterne Y 

Bjergand  T 

Ederfugl T 

Hvinand T 

Toppet skallesluger T 

Tabel 2: Arter, som er udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde 47 (Lillebælt) 

(By- og Landskabsstyrelsen, 2010). 

 

Havørn, rørhøg, plettet rørvagtel, engsnarre, klyde og havterne er opført på Fug-

lebeskyttelsesdirektivets bilag 1, og yngler regelmæssigt i området i væsentligt 

antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand. Brushane, mosehornug-

le, fjordterne og dværgterne har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i 

området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af 

bestande af spredt forekommende arter. Sangsvane, bjergand, edderfugl, hvin-

and og toppet skallesluger er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i 

internationalt betydende antal, dvs. at de i området forekommer med 1 % eller 

mere af den samlede bestand inden for trækvejen af enkelte fuglearter. For sang-

svane gælder endvidere, at den er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 

og har i en del af sin livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. den er 

regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal. 

Hvinand har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-

komsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens 

livscyklus (f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og 

lignende). 

 

Der indgår både stand-, yngle- og trækfugle i udpegningsgrundlaget. Flere arter 

ankommer i foråret, og forlader området igen om efteråret, men fuglene fra det 

nordlige Skandinavien og Rusland, ankommer om efteråret, og forlader først 
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området igen om foråret. Der er derfor fugle fra udpegningsgrundlaget i området 

året rundt (Dolmer, 2009). 

 

Af arter i udpegningsgrundlaget, der lever i eller nær det marine miljø, kan næv-

nes sangsvane, fjordterne, havterne, dværgterne, bjergand, ederfugl, hvinand og 

toppet skallesluger. 

 

2.3 Særligt beskyttelseskrævende arter 

I dette afsnit beskrives de beskyttelseskrævende arter, der findes i området. Der 

sættes særligt fokus på de arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Beskrivelserne omfatter både terrestriske og marine arter. Afsnittet omhandler 

desuden fugle i området. 

 

2.3.1 Bilag IV-arter 

Habitatdirektivet forpligter Danmark til at forholde sig til, om projektet kan på-

virke de dyre- og plantearter, som er optaget på direktivets bilag IV, også uden 

for de egentlige habitatområder. Arter af dyr og planter på bilag IV er således 

omfattet af en særlig beskyttelse. Denne beskyttelse er indført i dansk lovgiv-

ning i Bekendtgørelse om udpegning af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter
 
(Miljøministeriet, 2007a). Ifølge bekendtgørelsens 

§ 11 kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det an-

søgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-

bredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, 

litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag 

IV, litra b) i alle livsstadier.  

 

DMU har i 2007 udgivet den faglige rapport (nr. 635): Håndbog om dyrearter 

på habitatdirektivets bilag IV (Søgaard & Asferg, 2007). Rapporten handler om 

de dyrearter i Danmark, som er omfattet af bilag IV. Angivelsen i Håndbog om 

dyrearter på habitatdirektivets bilag IV er grundlaget for udvælgelsen af de ar-

ter, der potentielt kan forekomme i området omkring Skærbækværket. De dan-

ske pattedyrs udbredelse er ligeledes beskrevet i Dansk Pattedyratlas (Baagøe & 

Jensen, 2007), som derfor også er anvendt i forbindelse med udvælgelsen. 

 

I Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (Søgaard & Asferg, 

2007) er de enkelte arters forekomst og udbredelse angivet på kort i 10 x 10 km 

UTM-kvadrater. For at sikre, at der er taget højde for alle potentielle bilag IV-

arter, er der medtaget de 4 kvadrater, der omfatter eller ligger umiddelbart op til 

Skærbækværket. Indenfor disse 4 kvadrater ligger hele Kolding Fjord.  

 

I det marine miljø er det primært marsvin, som kan forekomme i området, og 

som derfor potentielt kan blive påvirket af projektet. Ifølge Bekendtgørelse om 
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udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter (Miljøministeriet, 2007a) omfatter habitatdirektivets 

bilag IV også andre arter af hvaler. Der er ifølge Dansk Pattedyratlas (Baagøe & 

Jensen, 2007) enkeltobservationer af almindelig delfin, hvidhval, vågehval og 

finhval i Kolding Fjord perioden 1984 – 2003/2004. Og ifølge hjemmesiden 

www.hvaler.dk (Dansk Havpattedyrforening, 2010) blev der i 2009 observeret 

delfin i området ud for Skærbækværket. Hvis alle historiske og arkæologiske 

observationer medregnes er der i Kolding Fjord observeret følgende hvaler: 

Marsvin, øresvin, hvidnæse, almindelig delfin, dværgspækhugger, spækhugger, 

halvspækhugger, hvidhval, døgling, vågehval og finhval (Kinze, 2006). 

 

Marsvin er den eneste hval, der er hjemmehørende i Kolding Fjord. For alle an-

dre arter er der tale om sporadiske forekomster, hvor arterne er tilfældigt og 

kortvarigt i området. Det vurderes, at det kun er marsvin, som potentielt kan 

blive påvirket af projektet, og det er derfor kun marsvin, der omtales yderligere.  

 

For det terrestriske område er der tale om følgende arter, som findes i området, 

og derfor potentielt kan blive påvirket af projektet: flagermus (skimmelflager-

mus, brunflagermus, sydflagermus, dværgflagermus), markfirben, stor vandsa-

lamander, løvfrø, spidssnudet frø, odder, hasselmus og birkemus. I området er 

der ikke registreret fund af plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bi-

lag IV. 

 

I det følgende vil biologien for de enkelte arter kort blive gennemgået. Beskri-

velsen tager udgangspunkt i DMU’s faglige rapport (Søgaard & Asferg, 2007) 

suppleret med oplysninger fra Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside (Skov- og 

Naturstyrelsen, 2010a). For pattedyrene er beskrivelserne desuden suppleret 

med viden fra Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen, 2007).  

2.3.1.1 Marsvin 

Marsvinet forekommer i alle danske farvande på alle havdybder ned til 200 me-

ter.
3
. Marsvinet bevæger sig stort set rundt i alle de indre danske farvande. I for-

bindelse med udpegningen af beskyttede områder for marsvin er der i perioden 

1991-2007 indsamlet omfattende data fra satellitsporing, fly- og skibsoptællin-

ger samt akustiske optællinger af marsvin i danske farvande. Data er sammen-

fattet i rapporten: High density areas for harbour porpoises in Danish waters 

(Teilmann et al., 2008). Rapporten giver kendskab til den geografiske fordeling 

og koncentrationsområder særligt i yngletiden og viser alle relevante data om 

marsvins bevægelser og fordeling i danske og tilstødende farvande. Resultatet af 

                                                 
3
 Hvor intet andet er nævnt er beskrivelsen af marsvinets biologi er baseret på oplysninger fra 

Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen, 2007) og Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag 

IV – til brug i administration og planlægning (Søgaard & Asferg, 2007).  
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satellitsporing af 37 marsvin i perioden 1997-2007 var, at et af kerneområderne 

for de undersøgte marsvin var i den ydre del af Kolding Fjord, mens forekom-

sten af marsvin faldt længere inde i fjorden. I området var der årstidsmæssig 

variation, da der var større forekomst af marsvin i sommerperioden end i vinter-

perioden.  

 

Marsvinets vigtigste føde er fisk. Det lever af en lang række arter, f.eks. torsk, 

hvilling, makrel, sild, brisling og ål.  

 

Parringssæsonen er fra juli til august. Hunnerne er drægtige i næsten 11 måneder 

og føder omkring juli. Det formodes, at marsvin er mere følsomme over for for-

styrrelser i denne periode samt i parringssæsonen. Der kendes ikke til specifikke 

yngleområder for marsvin i danske farvande. Det kan skyldes, at marsvineføds-

ler uhyre sjældent bliver observeret. Desuden er ungerne svære at se i de første 

måneder, hvor de svømmer meget tæt ved moderen.  

 

Der vides endnu meget lidt om, hvilke menneskeskabte forhold, der kan påvirke 

marsvin. Alle større ændringer/indgreb i havområder (midlertidige eller perma-

nente) må betragtes som potentielt skadelige for marsvins udbredelse og adfærd. 

Den største kendte trussel kommer fra utilsigtet bifangst ved garnfiskeri, men 

forurening, undervandsstøj, kraftig skibstrafik og nedsat fødemængde kan lige-

ledes have en skadelig indflydelse på marsvinene. 

2.3.1.2 Flagermus 

Der er registreret 17 arter af flagermus i Danmark. I området omkring Skær-

bækværket er der registreret 4 arter, nemlig skimmelflagermus, brunflagermus, 

sydflagermus og dværgflagermus.  

 

Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen 

og under vinterdvalen. Føden består af insekter som fanges i luften. De enkelte 

arter af flagermus har forskellige præferencer mht. fødesøgningsområde. Brun-

flagermus jager højt oppe over åbent agerland og søer, såvel som over skovens 

trækroner. Sydflagermusens foretrukne jagthabitater er mosaiklandskaber med 

spredte løvskove, åbne marker, levende hegn, enlige træer, parker og haver. 

Som fødekilde udnyttes også de mange insekter, der tiltrækkes af moderne vej-

belysning. Skimmelflagermus jagter også de mange insekter, der tiltrækkes af de 

kraftige moderne vejlamper, der belyser de store veje i og omkring byerne. 

Dværgflagermus jager langs skovkanter, i lysninger, haver, parker, o. lign. Jag-

ten forgår for det meste i nærheden af trævegetation, men sjældent inde i denne.  

 

De indgreb, der kan have negative konsekvenser for flagermus er bl.a. fældning 

af træer med hulheder, træer med revner og sprækker, kapning af grene med 
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hulheder osv., større ændringer af skovkanternes placering, forløb og beskaffen-

hed, plantning af nåletræer efter afdrift af gammel løvskov og forringelse af 

bygninger, der bruges til sommer- og vinterkvarter. 

2.3.1.3 Markfirben 

Markfirbenet forekommer spredt i store dele af landet bortset fra Lolland og 

Falster samt en del af de mindre øer. Markfirben findes spredt i landskabet på 

åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejstrækninger, sten- og jord-

diger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakke-

områder. Markfirbenet yngler på solvendte skråninger, som er af altafgørende 

betydning for den. Ynglesuccesen er betinget af, at æglægningen kan finde sted i 

varm, løs, veldrænet jord af gruset eller sandet karakter. Rasteområderne om 

vinteren skal være veldrænede og solvendte skråninger.  

 

Opsplitning af bestande pga. vejbyggeri kan være en trussel mod markfirben. I 

forbindelse med anlægsarbejder er det derfor vigtigt at bevare nøglebiotoper 

samt at sikre spredningsveje. 

2.3.1.4 Stor vandsalamander 

Stor vandsalamander er udbredt i det meste af Danmark. Den yngler i vandhuller 

af meget forskellig størrelse, og det er ikke unormalt at finde den i vandhuller på 

under 100 m². Arten kan findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der 

skal være sol på næsten hele vandfladen for at bestanden kan klare sig på længe-

re sigt. Som hovedregel yngler den ikke i vandhuller med hundestejler og andre 

fisk. Stor vandsalamanders levesteder og rasteområder på land ligger oftest nær 

vandhullet, hvor der er gode skjulesteder (grene, sten, o. lign.), gerne med store 

mængder af dødt ved under naturligt henfald. Størstedelen af bestanden opsøger 

levesteder inden for få hundrede meter fra ynglestederne, men enkelte individer 

kan vandre op til 1 km. Rastestederne er oftest knyttet til skov og til menneske-

boliger. Det er vanskeligt at afgrænse egentlige rasteområder, da arten på land 

forekommer spredt på egnede lokaliteter. 

 

Ud over egentlig opfyldning af ynglevandhuller er stor vandsalamander følsom 

over for bebyggelse i omgivelserne, øget trafik, overgødskning, tilgroning, over-

skygning, forekomst af fisk samt andehold. Stigende vejtrafik er desuden et al-

vorligt problem, da salamandrene bevæger sig langsomt på vejene og selv ved 

langsom fart ikke opdages af trafikanterne. Hovedparten af bestanden opholder 

sig inden for 150-200 m fra ynglestedet, så vejen skal gå tæt forbi vandhullerne 

for at være et alvorligt problem for den enkelte bestand. Stor vandsalamander 

har desuden en ringe tolerance over for salt, så vejsalt og indtrængen af havvand 

ødelægger salamandrenes ynglesteder. 
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2.3.1.5 Løvfrø 

Løvfrø har en meget højlydt og karakteristisk kvækken, som gør den forholdsvis 

let at opdage. Den yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådområder, 

men lavvandede tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer er 

de mest optimale. Uden for yngletiden opholder løvfrøerne sig især i brombær-

buske i levende hegn, krat og skovbryn. Udover brombær er løvfrøens foretruk-

ne levested på land ofte tjørn, gedeblad, hunderose, slåen og hassel. Løvfrøerne 

vandrer ofte flere km ud i terrænet uden for yngletiden, men hvis der er tilstræk-

keligt med egnede rasteområder kan de leve indenfor en afstand på blot 100 m 

fra ynglestedet. Løvfrøerne overvintrer nedgravet i jorden eller på andre beskyt-

tede gemmesteder. Ofte vil de grave sig ned på relativt åbne steder (græsarea-

ler). Løvfrøens ynglesteder er oftest omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3, 

mens rasteområderne på land ofte ikke er det.  

 

Løvfrøen findes i det sydøstlige Jylland, på Als, Bornholm, Lolland og enkelte 

steder på Sjælland og Fyn. Stenderuphalvøen syd for Skærbækværket huser en 

af Koldings kommunes største og tætteste bestande af løvfrø. Der blev i 2009 

optalt 500 kvækkende hanner fordelt på ca. 60 vandhuller (Kolding Kommune, 

2009).  

 

I administration og planlægning skal det undgås at ødelægge eller forringe yng-

le- og rasteområderne for løvfrøen, at opsplitte bestande og levesteder samt 

undgå forstyrrelse ved anlæg af veje og byggeri.  

2.3.1.6 Spidssnudet frø 

Spidssnudet frø er den almindeligste paddeart i Danmark, som er omfattet af 

beskyttelsen i Habitatdirektivets artikel 12. Arten findes stort set i hele landet, 

og ifølge Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (Søgaard & As-

ferg, 2007) kan man som udgangspunkt altid forvente forekomst af spidssnudet 

frø i vandhuller omkring et projektområde.  

 

Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller 

til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig ly-

såbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk. 

Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær ynglestederne findes gode 

levesteder på land. En stor del af spidssnudet frøs yngle- og rasteområder, er 

omfattet af naturbeskyttelsens § 3.  

 

Ødelæggelse og forringelse af yngle- og rasteområder omfatter bl.a. rydning, 

opfyldning til byggeri, belastning med spildevand, fragmentering pga. veje mm. 

Uden for yngletiden opholder spidssnudet frø sig fortrinsvis inden for få hund-

rede meters afstand fra yngleområdet. Stærkt trafikerede veje vil typisk kun væ-
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re en direkte trussel mod ynglebestanden ved et givet vandhul, som er tæt på 

vejen, fordi spidssnudet frø udenfor yngletiden typisk opholder sig inden for få 

hundrede meters afstand fra yngleområdet. Spidssnudet frø bevæger sig hurtige-

re over en vej end f.eks. stor vandsalamander, så den er generelt mindre sårbar 

over for vejtrafik. Til gengæld er frøerne mere udsat for høje trafikmængder, da 

deres aktivitet i højere grad end f.eks. stor vandsalamander ligger i dagtimerne 

og de tidlige aftentimer, hvor trafikken er intens. Særlig de nyforvandlede frøer 

er dagaktive, og der kan derfor om sommeren være stor dødelighed for disse dyr 

på veje, der løber tæt forbi ynglestedet.  

2.3.1.7 Odder 

Odderen lever i tilknytning til vådområder, og den findes i såvel stillestående 

som rindende vand, og både i saltvand og ferskvand, især i moser og søer med 

store rørskovsområder. For at odderen kan trives i levedygtige bestande, skal der 

være våde naturområder med et højt naturindhold. Odderens yngle- og rasteom-

råder kan være svære at lokalisere, men de knytter sig primært til moser, krat, 

skov eller andre naturområder, der er relativt uforstyrrede. Ifølge Dansk Patte-

dyratlas er der ikke registreret odder i området omkring Skærbækværket i 1995-

2004, men odder er i samme periode registreret både syd og vest for Kolding. 

Ifølge Kolding Kommune er odder flere gange set i Kolding Å nær udløbet i 

Kolding Fjord
4
.  

 

Oddere er særlig sårbare overfor aktiviteter, der kan ødelægge eller forringe de 

vandløb, som den lever i. Andre trusler mod odderen er opsplitning af bestande 

og levesteder, f.eks. ved anlæggelse af vejanlæg, samt forstyrrelse fra friluftsliv 

og anlægsarbejder. 

2.3.1.8 Hasselmus 

Hasselmusens levesteder er knyttet til en lagdelt og forskelligartet løvskov. Ar-

ten kan dog også finde egnede yngle- og rasteområder i randområder til skoven i 

form af levende hegn, skovbryn, bevoksede småbiotoper, frugthaver og planta-

ger. Hasselmusen foretrækker stabile levesteder og bevæger sig kun få hundrede 

meter. Hasselmus vil således være tilknyttet områder, der har været bevokset 

med skov i meget lang tid.  

 

Hasselmus kendes kun fra spredte skovområder med blandet løvskovsbevoks-

ning og rig kratvegetation i Midt-, Syd- og Vestsjælland, det sydlige Fyn og det 

østlige og sydlige Jylland. I forhold til Skærbækværket er det nærmeste fund af 

hasselmus i nærheden af Vejle (Baagøe & Jensen, 2007).  

                                                 
4 Ifølge høringssvar er odder angivet fra Solkær Enge, som ligger syd for Stenderup skovene. Det antages, at odder kan 

have svømmet ud af Kolding Fjord og langs kysten af Lillebælt mod syd og op i Solkær Å. Iagttagelsen af odder i Sol-

kær Enge er ikke bekræftet og kan være en forveksling med mink. 



Baggrundsrapport Side 26 

Naturforhold Januar 2011 

NIRAS  

Hasselmus er meget sårbar overfor anlæggelse af vejanlæg og anlægsarbejder, 

der kan fjerne eller forringe deres levesteder eller kan opsplitte yngle- og raste-

områder. Derudover kan nedlæggelse eller indskrænkning af levesteder isolere 

hasselmus i områder, der er for små og for afsondrede til, at der kan opretholdes 

en levedygtig bestand på og omkring stedet. Derudover kan valg af for ensidige 

kulturflader uden et rigt udbud af insekter, urter og træer med rig frugtsætning i 

hele den sommeraktive periode forringe fødeudbudet og dermed også leveste-

dets kvalitet som yngle- og rasteområde. 

2.3.1.9 Birkemus 

Birkemus er fundet i en række forskellige naturtyper: ferske enge, strandenge, 

overdrev, ekstensivt dyrkede marker, heder, moser, vældområder, fjordskrænter 

og nogle steder i plantager og skove. De træk, som går igen på de fleste som-

meropholdssteder er en høj grad af fugtighed og et tæt urtelag. Da birkemus går 

i dvale fra oktober til maj, har de brug for et tørt og frostfrit område, hvor de 

underjordiske reder kan placeres. 

  

Birkemusen findes i to hovedbestande, en i det vestlige Limfjordsområde samt 

en i det sydlige Jylland. Ifølge Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen, 2007) er 

birkemus ikke registreret i området omkring Skærbækværket i perioden 1990-

2005, men er registreret i et område umiddelbart sydvest for Kolding. Da regi-

strering af birkemus er meget vanskelig, antages det, at der er en rimelig sand-

synlighed for forekomst af birkemus mellem de spredte fund i de to delområder 

(Søgaard & Asferg, 2007).  

 

I administration og planlægning skal det undgås at ødelægge eller forringe yng-

le- og rasteområderne for birkemus, opsplitning af bestande og levesteder samt 

forstyrrelse ved anlægsarbejder. 

 

2.3.2 Andre beskyttelseskrævende arter 

Ifølge Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen, 2007) er der enkeltobservationer 

af spættet sæl i Kolding Fjord i perioden 1990-2005. Der er i samme periode 

ikke registreret forekomst af gråsæl i området
5
.  

 

Spættet sæl er fredet i Danmark, og bevaringstilstanden vurderes som gunstig 

(Jepsen, 2005). På nuværende tidspunkt vurderes spættet sæl ifølge den danske 

rødliste (Wind & Pihl, 2010) som ikke truet, LC. 

                                                 
5 Gråsæl er fredet, og er meget sjælden i Danmark (Jepsen, 2005). Den samlede bestand anslås til under 50 kønsmodne 

hunner, hvilket kategoriserer arten som kritisk truet, CR, ifølge den danske rødliste (Wind & Pihl, 2010). Indtil for 

hundrede år siden var gråsælen vidt udbredt i Danmark, men intensiv jagt udryddede arten helt i de danske farvande. I 

dag forekommer arten som en lille bestand på nogle få øer i Kattegat, Østersøen og Vadehavet (Skov- og Naturstyrelsen, 

2010a).  
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Spættet sæl er den mest almindeligt forekommende sælart i Danmark. Den lever 

især i Kattegat, Limfjorden, Vadehavet, og der er tillige en bestand i den sydøst-

lige del af landet. Spættet sæl forekommer især i kystnære farvande, hvor der er 

rigelig føde, og hvor der findes uforstyrrede hvilepladser så som sandbanker, 

rev, holme og øer. Sælerne parrer sig om sommeren, oftest i juli. Kort efter par-

ringen befinder det befrugtede æg sig i et hvilestadium i livmoderen. Efter to-tre 

måneder sætter ægget sig fast i livmodervæggen og den egentlige fosterudvik-

ling begynder. Det kalder man forlænget drægtighed. Fosterudviklingen tager 

ca. otte måneder og i juli fødes ungen. Ungen dier i en periode på omkring fire 

uger, hvorefter den må klare sig selv (Skov- og Naturstyrelsen, 2010a). 

 

I det beskyttede mose-/strandengsområde omkring 700 m nord for Skærbæk-

værket (område 2/3 på Figur 3) er der i forbindelse med NOVANA artsovervåg-

ning eftersøgt vindelsnegle. Vindelsnegle er ganske små skalsnegle, med en 

skalhøjde på 1,5 - 3 mm. De fleste snegle ernærer sig ved at afgræsse mikroflo-

raen på et substrat, og for vindelsneglenes vedkommende er dette substrat oftest 

blade og stængler af enkimbladede planter, især græsser og star-arter. Sneglene 

er så små, at de kan krybe omkring på et græsblad og endda have god plads der 

(Søgaard et al, 2005). I det beskyttede område er der eftersøgt sumpvindel-

snegl, skæv vindelsnegl og kildevælds-vindelsnegl, men ingen af arterne blev 

registreret ved undersøgelsen. De tre arter af vindelsnegle er alle omfattet af EF-

habitatdirektivets bilag II
6
. Ved undersøgelsen blev der kun fundet Vertigo anti-

vertigo (hjertevindelsnegl), der ikke er omfattet af habitatdirektivets bilag II.
7
  

 

I Gammelmose nord for Taulov er der i 2006 registreret mange sumpvindel-

snegle. Lokaliteten ligger ca. 4,6 km nord for Skærbækværket. 

 

2.3.3 Fugle 

Afsnittet beskriver observationer og forekomst af fugle i området i og omkring 

Skærbækværket. I afsnittet er der særligt lagt vægt på de arter, som er omfattet 

af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. De fugle, der er tilknyttet fuglebeskyttel-

sesområde Lillebælt, er beskrevet i afsnit 2.2.3. 

 

Observationer er foretaget af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i lokalområ-

det, DOF Sydøstjylland, og registreret i DOF-basen (Dansk Ornitologisk For-

ening, 2010). Observationerne, der ligger til grund for data fra DOFbasen, er i 

høj grad gjort af privatpersoner, og data er således ikke standardiserede, men 

ligger tilfældigt spredt over både tid og sted. Der er således ikke tale om syste-

matiske registreringer, men observationerne kan anvendes til at belyse hvilke 

                                                 
6 Natura 2000 områderne er bl.a. udpeget efter arter på habitatdirektivets bilag II. Arterne på bilag II er ikke omfattet af 

samme strenge beskyttelse som de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

 
7 Landsnegle er pga. mangelfuld viden endnu ikke rødlistevurderede.  
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fugle, der forekommer i området. Der er udvalgt observationer fra 7 lokaliteter i 

umiddelbar nærhed af Skærbækværket og 4 lokaliteter i området ved indsejlin-

gen til Kolding Fjord.  

 

I Figur 5 vises de udvalgte observationslokaliteter og i Tabel 3 ses det antal ar-

ter, der er observeret på de enkelte lokaliteter.  

 

 
Figur 5: Oversigt over udvalgte fuglelokaliteter (Dansk Ornitologisk Forening, 2010). 

Numrene er ikke fra DOF, men er udelukkende anvendt til denne rapport. 
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DOF-lokalitet  Antal arter observeret (DOFbasen) 

Skærbækværket (1) 61 

Skærbæk (2) 103 

Børup Sande (3) 77 

Kidholmene (4) 54 

Skarre Odde (5) 9 

Løver Odde (6) 111 

Stenderup Nørreskov (7) 62 

Lillebælt (8) 20 

Lillebælt v. Kolding Fjord (9) 18 

Fænø Kalv (10) 24 

Snævringen udfor Stenderup Sk. (11) 21 

Tabel 3: Udvalgte lokaliteter for fugleobservationer i nærheden af Skærbækværket (Dansk 

Ornitologisk Forening, 2010). I parentes er angivet numre for lokaliteterne, som de ses på 

Figur 5 

 

I tabel 4 er opført udvalgte observerede arter fra DOF-basen. De udvalgte fugle-

arter er de beskyttede fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Arterne 

indgår i det aktuelle udpegningsgrundlag for de 113 danske fuglebeskyttelses-

områder (Miljøministeriet, 2007a). Tabellen er inddelt i observationer fra områ-

det omkring Skærbækværket (dvs. følgende DOF-lokaliteter: Skærbæk-værket, 

Skærbæk, Børup Sande, Kidholme, Skarre Odde og Løver Odde), Stenderup 

Nørreskov samt området ved udmundingen til Lillebælt (dvs. følgende DOF-

lokaliteter: Lillebælt, Lillebælt v. Kolding Fjord, Fænø Kalv, Snævring udfor 

Stenderup Skovene). 

 

I området omkring Skærbækværket er der observeret det største antal af følgen-

de arter: Skarv, knopsvane, troldand, bjergand, ederfugl, hvinand, toppet skalle-

sluger, blishøne, strandskade, lomvie og alk. Derudover er der enkelte forekom-

ster af en række rovfugle: hvepsevåge, rød glente, havørn, rørhøg, blå kærhøg, 

fiskeørn og vandrefalk. Der er specielt mange observationer af vandrefalk fra 

Skærbækværket, men størstedelen af observationerne er foretaget i en sammen-

hængende periode i 2007 og 2008 (Dansk Ornitologisk Forening, 2010), så der 

er formentlig tale om den samme fugl, som er observeret mange gange i områ-

det. I området er der desuden enkelte forekomster af rovfuglene lærkefalk og 

duehøg, som ikke er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 (Miljømini-

steriet, 2007a).  
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Tabel 4: Udvalgte fugleobservationer fra www.dofbasen.dk (Dansk Ornitologisk Forening, 

2010). * På fuglebeskyttelsesdirektivet optræder både lysbuget knortegås og mørkbuget knortegås, men i registrerin-

gerne i DOF-basen er det ikke angivet, om der er tale om en ene eller anden art. Derfor er registreringerne i tabellen slået 

sammen under knortegås.  

** Observationer fra området omkring Skærbækværket omfatter følgende DOF-lokaliteter: Skærbækværket, Skærbæk, 
Børup Sande, Kidholmene, Skarre Odde og Løver Odde.  

*** Observationer fra området ved udmundingen til Lillebælt omfatter følgende DOF-lokaliteter: Lillebælt, Lillebælt v. 
Kolding Fjord, Fænø Kalv, Snævring ud for Stenderup Skovene. 

 Art Områder i nærheden af 

Skærbækværket** 

(Antal observationer/ antal 

fugle i alt) 

Stenderup Nørreskov 

(Antal observationer/ 

antal fugle i alt) 

Området ved udmundin-

gen til Lillebælt*** 

(Antal observationer/ 

antal fugle i alt) 

Rødstrubet Lom 7 / 7  3/3 

Sortstrubet Lom 6 / 6  1/2 

Skarv  117 / 6.614 2/22 13/539 

Hvid stork  1 / 4   

Knopsvane  103 / 2.880 1/10 7/73 

Sangsvane  18 / 161  2/17 

Grågås  54 / 733 1/2 2/9 

Bramgås  5/329   

Knortegås* 7/332 1/100 2/305 

Gravand  46/473  1/10 

Pibeand  2/4   

Krikand  2/7   

Spidsand  1/4   

Taffeland  8/853  1/25 

Troldand  14/1.590   

Bjergand  10/4.369   

Ederfugl  48/5.922 1/40 13/867 

Havlit  ½   

Sortand  7/242  3/25 

Hvinand  56/1.268  3/76 

Lille skallesluger  2/6  1/6 

Toppet skallesluger  67/926  5/35 

Stor skallesluger  18/196  2/13 

Hvepsevåge  5/26 1/2  

Rød glente  3/3 1/1  

Havørn  6/8 1/1  

Rørhøg  6/7   

Blå kærhøg  14/14   

Fiskeørn  1/2 3/3  

Vandrefalk  252/252   

Blishøne  33/13.630   

Strandskade  77/1.040  3/20 

Klyde  1/1   

Hjejle  3/140 1/22 1/12 

Strandhjejle  1/6   

Almindelig ryle  10/63 1/1  

Lille kobbersneppe  2/3  1/6 

Rødben  20/34  1/4 

Hvidklire  5/6   

Tinksmed  1/3   

Dværgmåge  4/11  1/1 

Splitterne  6/18   

Fjordterne  7/17 1/1  

Havterne  19/260   

Lomvie  27/1.203  4/146 

Alk  73/4.456 1/120 13/417 

Isfugl  13/14   

Sortspætte  1/1 1/1  

http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Svaner/Knopsvane/Knopsvane.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Svaner/Sangsvane/Sangsvane.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Gaes/Graagaas/Graagaas.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Gaes/Bramgaas/Bramgaas.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Gaes/Lysbuget_knortegaas/Lysbuget_knortegaas.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Gravand/Gravand.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Pibeand/Pibeand.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Krikand/Krikand.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Spidsand/Spidsand.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Taffeland/Taffeland.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Troldand/Troldand.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Bjergand/Bjergand.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Ederfugl/Ederfugl.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Havlit/Havlit.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Sortand/Sortand.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Hvinand/Hvinand.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Lille_Skallesluger/lille_skallesluger.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Toppet_Skallesluger/Toppet_skallesluger.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Aender/Stor_Skallesluger/Stor_skallesluger.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Rovfugle/Hvepsevaage/Hvepsevaage.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Rovfugle/Roed_Glente/Roed_glente.htm
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&artdata=art&hiddenart=02430&omraade=lokalitet&hiddenlok=621351&periode=mellemdato&dato_first=01-01-1800&dato_second=13-04-2010&obstype=observationer&species=alle&sortering=art&subspecies=yes
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Rovfugle/Roerhoeg/Roerhoeg.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Rovfugle/Blaa_Kaerhoeg/Blaa_kaerhoeg.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Rovfugle/Fiskeoern/Fiskeoern.htm
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&artdata=art&hiddenart=03010&omraade=lokalitet&hiddenlok=621351&periode=mellemdato&dato_first=01-01-1800&dato_second=13-04-2010&obstype=observationer&species=alle&sortering=art&subspecies=yes
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Vandhoens/Blishoene/Blishoene.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Vadefugle/Strandskade/Strandskade.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Vadefugle/Klyde/Klyde.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Vadefugle/Hjejle/Hjejle.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Vadefugle/Strandhjejle/Strandhjejle.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Vadefugle/Almindelig_Ryle/almindelig_ryle.htm
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&artdata=art&hiddenart=05120&omraade=lokalitet&hiddenlok=621351&periode=mellemdato&dato_first=01-01-1800&dato_second=13-04-2010&obstype=observationer&species=alle&sortering=art&subspecies=yes
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Vadefugle/Lille_Kobbersneppe/Lille_kobbersneppe.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Vadefugle/Roedben/Roedben.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Vadefugle/Hvidklire/Hvidklire.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Vadefugle/Tinksmed/Tinksmed.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Maager/Dvaergmaage/Dvaergmaage.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Terner/Splitterne/Splitterne.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Terner/Fjordterne/Fjordterne.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Terner/Havterne/Havterne.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Alkefugle/Lomvie/Lomvie.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Alkefugle/Alk/Alk.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Skrigefugle/Isfugl/Isfugl.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Fugle/Spaetter/Sortspaette/Sortspaette.htm
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&artdata=art&hiddenart=08630&omraade=lokalitet&hiddenlok=621351&periode=mellemdato&dato_first=01-01-1800&dato_second=13-04-2010&obstype=observationer&species=alle&sortering=art&subspecies=yes
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Under de enkelte observationer på dofbasen.dk (Dansk Ornitologisk Forening, 

2010) er fuglenes adfærd beskrevet i en stor del af registreringerne. Oplysnin-

gerne kan bruges til at indikere, om der f.eks. er ynglefugle i området, men da 

der ikke er tale om systematiske registreringer, kan oplysningerne ikke bruges 

som dokumentation for, at arterne ikke yngler i området. Størstedelen af fuglene 

i nærheden af Skærbækværket er observeret rastende, fouragerende eller træk-

kende. Der foreligger enkelte observationer af ynglende fugle. Ynglefuglene er 

primært registreret på Kidholme, hvor der er registreret ynglende knopsvane i 

1992 og 1993, ynglende grågås i 1996, ynglende strandskade i 1992 og 1993 

samt ynglende havterne i 1992, 1993 og 2002. Derudover er der på Løver Odde 

observeret et eksemplar af rødstrubet lom i yngledragt i 1997, og ved Skærbæk 

er der i 2004 observeret alk og lomvie i yngledragt. En del af de observerede 

fugle er kun registreret en enkelt gang. Hvid stork er således kun observeret 

trækkende ved Løver Odde i 1998. På samme lokalitet er tinksmed observeret 

trækkende i 1996 og strandhjejle er observeret rastende i 1991, og sortspætte er 

registreret som kaldende i 2007. Spidsand og klyde er kun observeret rastende 

ved Kidholme i 1992
8
. Kidholme er også beskrevet i en rapport over fuglelokali-

teterne i Vejle Amt (Biledgaard og Nielsen, 1998). Der er foretaget registrerin-

ger i 1993, 1995 og 1996. I den periode er der registreret ynglende skarv, knop-

svane, grågås, strandskade, hættemåge, stormmåge, sølvmåge og havterne. 

 

Der foreligger kun enkelte observationer fra Stenderup Nørreskov. I denne nord-

lige del af skoven er der bl.a. observeret knortegås, ederfugl, hjejle og alk. Der-

udover er der observeret rovfuglene hvepsevåge, rød glente, havørn og fiskeørn. 

Hvepsevåge blev registreret som redebyggende i 2002 (Dansk Ornitologisk For-

ening, 2010). For de øvrige rovfuglearter fremgår det ikke, om de er ynglende, 

men ifølge Kolding Kommune er der også ynglende havørn og hvepsevåge i 

Stenderupskovene
9
.
 
Derudover foreligger der ingen oplysninger om ynglende 

fugle, og ifølge observationerne fra DOF var størstedelen af de registrerede fug-

le rastende.  

 

I området ved udmundingen til Lillebælt er der observeret et stort antal skarv, 

knortegås, ederfugl, lomvie og alk. Der foreligger ingen oplysninger om ynglen-

de fugle. Størstedelen af de observerede fugle var enten rastende eller trækkende 

(Dansk Ornitologisk Forening, 2010). 

 

 

                                                 
8 Lille kobbersneppe er også kun observeret ved Kidholme i 1992, men med to registreringer. 
9 Oplysninger fra høringssvar fra Kolding Kommune. Kommunen oplyser desuden, at også sortspætte er ynglende i 

Stenderupskovene. 
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