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1. INTRODUKTION 

Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perio-

den 2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energifor-

syning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i Danmark. 

 

Den 28.november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen seks områder for de kystnære 

havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og udbud for produktionsmøller samt 

planlægning for ilandføringsanlæg. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, 

Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Energistyrelsen står for udbuddet.  

 

Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere 

udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, VVM-redegørelser, tilhørende plan-

dokumenter samt udkast til miljørapport for seks udpegede områder.  

 

1.1 Formål med notatet 

Dette notat vedrører arealinteresser ved Smålandsfarvandet Havmøllepark, der skal placeres 

inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde, der ligger ca. 8 km fra kysten syd for Stigs-

næs. Havmølleprojektet består af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører 

den producerede strøm til land. Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet 

på land frem til tilslutning til det eksisterende stationsanlæg ved Stigsnæs. 

 

Notatet har til formål at kortlægge arealinteresser inden for undersøgelseskorridorerne på havet 

og på land for henholdsvis havmølleområdet, søkabler, landkabler og mulig kabelstation. Der 

tages udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om beskyttelsesinteresser, herunder fra kommu-

neplanen, miljøportalen og andre tilgængelige databaser. Det er endvidere et formål på grundlag 

af kortlægningen af arealinteresser at justere korridoren for etablering af landkabel og korridoren 

for etablering af mulig kabelstation på land, for at reducere eller undgå potentielle miljøpåvirk-

ninger. 
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2. PROJEKTBESKRIVELSE  

2.1 Projektet generelt 

Havmølleprojektet i Smålandsfarvandet omfatter en havmøllepark med tilhørende landanlæg for 

tilslutning til det eksisterende eltransmissionsnet. Havmølleparken skal placeres ca. 8 km fra 

kysten syd for Stigsnæs. Projektområdet fremgår af Figur 2-1. 

 

Havmølleparken skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde. Inden for dette 

område vil kun et areal på op til 44 km2 blive anvendt til opstilling af havmøller. Havmølleparken 

etableres med en installeret effekt på maksimalt 200 MW. 

 

Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via søkabler til land, hvor den via nedgravede 

landkabler og en mulig ny kystnær kabelstation tilsluttes eksisterende stationsanlæg i eltrans-

missionsnettet.  

 

Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra havmølleparken i Smålandsfarvan-

det, henholdsvis et vestligt og et østligt punkt. Fra ilandføringspunkterne planlægges landkabler 

etableret inden for en ca. 300 m bred og ca. 4,5 km lang kabelkorridor. Korridorerne strækker 

sig fra kysten ud for Østerhoved i en bue henholdsvis gennem og øst om et erhvervsområde og 

videre nord om olieanlæggene på Stigsnæs og Tjørnehøj frem til transformerstationen ved Stigs-

næsværket.  

 

 Der er udpeget område til mulig etablering af en ny kystnær kabelstation mellem ilandførings-

punktet og stationsanlægget ved Stigsnæs. Arealbehovet til en ny kabelstation vil være op til 

10.000 m2. 

 

Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil afhænge af størrelsen 

af havmølleparken. Der skal enten foretages direkte tilslutning til stationsanlægget på Stigsnæs 

eller tilslutning via en ny kystnær kabelstation. 

 



 

Smålandsfarvandet Havmøllepark 

Arealinteresser 

 

 

 
 
 

3 

 

 

Figur 2-1 Projektområde for Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

 

Om havmølleparken skal realiseres vil blive afgjort i forbindelse med et udbud, der først gennem-

føres, når VVM-redegørelsen for havmølleparken foreligger. Først når og hvis, der indgås konces-

sionsaftale for havmølleparken, vil projektets udformning blive endeligt fastlagt. 

 

Hvis Smålandsfarvandet Havmøllepark skal realiseres, forventes anlægsarbejdet udført i perioden 

fra 2018 til 2020. Havmølleparken skal være klar til at producere el senest i 2020, og dens for-

ventede levetid er omkring 30 år. 

 

2.2 Installationer på havet 

Havmølleparkens endelige placering, opstillingsmønster, mølletyper mv. indenfor undersøgelses-

området bestemmes af den kommende koncessionshaver ud fra blandt andet hensynet til energi-

udnyttelsen i området og de vilkår, som stilles af de danske myndigheder. Koncessionshaver vil 

først blive udpeget i 2016, hvorefter projektering og etablering igangsættes. 

 

Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, hvilken mølletype og -størrelse, der kan blive opstil-

let. En mulighed er at opstille mange mindre møller (fx op til 66 stk. 3MW møller). Alternativt kan 

der blive tale om færre og større møller (fx op til 20 stk. på 10 MW møller). Endelig kan der blive 

tale om møllestørrelser derimellem.  
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Havmøllerne forventes at have dimensioner, der spænder mellem dimensionerne for en 3 MW 

mølle og en 10 MW mølle. Eksempler på dimensioner er angivet i Tabel 2-1, idet det bemærkes 

at mindre afvigelser vil kunne forekomme, afhængig af endeligt valg af fabrikat. 

 

Tabel 2-1 Turbinekapacitet og forventede dimensioner. 

Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhøjde Navhøjde 

3 MW 112 m 137 m 81 m 

10 MW 190 m 220 m 125 m 

 

 

Mulige opstillingsmønstre indenfor undersøgelsesområdet fremgår af Figur 2-2. 

 

 

Figur 2-2 Mulige opstillingsmønstre for havmøller i Smålandsfarvandet Havmøllepark. 

 

Yderligere detaljer vedrørende installationer på havet, herunder mulige opstillingsmønstre og 

funderingsmetoder samt møllekatalog med mellemstørrelser fremgår af en separat projekt- og 

anlægsbeskrivelse for anlæg på havet/1/.  

 

2.3 Anlæg på land 

De landbaserede dele af anlægget omfatter landkabler, mulige nye kabelstationer og koblinger til 

eksisterende stationer i eltransmissionsnettet ved Stigsnæs.  
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Landkablerne graves ned og vil ved Smålandsfarvandet omfatte 33 kV, 50 kV eller 132 kV kabler 

afhængig af havmølleparkens størrelse. Der vil være et servitutareal omkring kablerne, hvor der 

ikke må opføres bebyggelse eller etableres beplantning med dybdegående rødder. 

 

De landbaserede dele af anlægget vil endvidere omfatte mulig etablering af en ny kystnær kabel-

station (fremskudt transformer), hvorfra strømmen fra havmøllerne (op til 6 søkabler) føres vide-

re i et enkelt eller to kabler til eksisterende stationsanlæg længere inde i landet. Det er ikke givet 

på nuværende tidspunkt, om der skal etableres ny kabelstation ved Smålandsfarvandet.  

 

Tilslutningen af havmøllerne til det eksisterende eltransmissionsnet sker i eksisterende stations-

anlæg på land. Dette er tilfældet, uanset om der etableres nye kystnære kabelstationer eller ej. 

Tilslutningen kræver ombygninger og udvidelser af det eksisterende stationsanlæg. Ombygnin-

gerne består bl.a. i forlængelse af eksisterende koblingsanlæg samt mulig yderligere udbygning 

af anlæggene afhængig af parkstørrelse og spændingsniveau. Det vil dog ikke være behov for 

udvidelser ud over det eksisterende areal på Stigsnæs.  

 

Yderligere detaljer vedrørende anlæg på land fremgår af separat projekt- og anlægsbeskrivelse 

for anlæg på land /3/. 
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3. BAGGRUND  

Der gennemføres kortlægning af arealinteresser inden for undersøgelseskorridorerne på havet og 

på land for henholdsvis havmølleområdet, søkabler, landkabler og kabelstationer med udgangs-

punkt i kommuneplanen, miljøportalen og andre tilgængelige databaser, herunder LER. Ligeledes 

er der undersøgt lodsejerforhold.  

 

Endelig beskrives metode for justering af korridorer på baggrund af de kortlagte arealinteresser 

og potentielle konflikter i forhold til aktiviteter i kabelkorridorer offshore og på land samt i forhold 

til kabelkorridorer for kabelstationer på land. 

 

3.1 Metode  

3.1.1 Kortlægning af arealinteresser 

Kortlægningen af arealinteresser tager udgangspunkt i oplysninger fra Slagelse Kommuneplan 

2013, beskyttelsesinteresser fra Danmarks Miljøportal, fund og fortidsminder 

(http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/), Naturstyrelsen og øvrige relevante myn-

digheder og databaser. 

 

Arealinteresserne på land er kortlagt med henblik på at identificere potentielle konfliktområder, 

som der skal tages særligt hensyn til i forbindelse med etablering af landkabler og eventuel ka-

belstation. Arealinteresser på havet er kortlagt med henblik på at identificere arealmæssige kon-

flikter, således at velfunderede afgrænsninger kan foretages hvis relevant.  

 

Der er kortlagt arealinteresser inden for og nær undersøgelsesområdet. Undersøgelsesområdet 

defineres som: 

 Undersøgelsesområde for havmøller  

 Foreløbige kabelkorridorer på land og på havet 

 Foreløbige kabelstationer på land 

 

På baggrund af kortlægningen af arealinteresser justeres og indsnævres korridorerne på land, og 

i det omfang det er muligt, også på havet. Det endelige undersøgelsesområde på land præsente-

res i afsnit 5.3og anvendes efterfølgende i de øvrige baggrundsrapporter til VVM-redegørelsen. 

 

Temaerne kategoriseres alt efter om de har relevans offshore eller on shore og præsenteres efter 

følgende rækkefølge: 

 

Offshore: 

 De miljøforhold som har udgangspunkt i international eller national planlægning eller lovgiv-

ning præsenteres først: 

 Internationale beskyttelsesområder  

 Fredninger og reservater 

 Planer på havet 

 Dernæst præsenteres øvrige arealinteresser på havet: 

 Infrastruktur 

 Kulturhistoriske interesser 

 Rekreative interesser   

 

On shore: 

 De miljøforhold som har udgangspunkt i international eller national planlægning eller lovgiv-

ning præsenteres først: 

 Internationale beskyttelsesområder  

 Fredninger og reservater 

 Dernæst overordnet planlægning og kommunal planlægning (kommuneplanrammer og lokal-

planer),  
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 Infrastruktur 

 Drikkevandsinteresser  

 Overordnet planlægning 

 Endelig præsenteres kommunale udpegninger og øvrige arealinteresser på land. 

 Bygge- og beskyttelseslinjer 

 Kulturhistoriske interesser 

 Jordforurening 

 Naturinteresser på land  

 Skov 

 Geologi og landskab 

 Rekreative interesser   

 

3.1.2 Justering af korridorer 

Hovedfokus er at undgå potentielle konflikter med beskyttelsesinteresser for natur og her navnlig 

Natura 2000 og sammenhængende § 3 beskyttede områder. Desuden tilstræbes det, at undgå 

krydsning af fredninger, kulturarv, fredskov osv. Dels kan der være risiko for, at konflikterne ved 

etablering af et kabeltracé ikke kan afværges eller vil fordyre projektet betragteligt (erstatning af 

skovarealer, § 3-områder), og dels kan sammenhæng i udpegninger brydes ved såvel kabler som 

ved kabelstationer. 

 

Følgende beskyttelsesinteresser har høj prioritet i forbindelse med indsnævring af korridoren, 

idet det vurderes at de enten ikke kan passeres, eller at en passage vil kræve diverse dispensati-

oner og eventuelle alternative anlægsmetoder, eksempelvis underboring: 

 Natura 2000–områder 

 Fredede områder 

 Sammenhængende beskyttet § 3-områder  

 Fredskov og egekrat 

 Beskyttede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinje 

 Kulturarvsarealer, 

 Sammenhængende kulturmiljøer, hvor beskyttede diger indgår 

 Råstofområder 

 Forurenet jord 

 Sammenhængende bebyggelse 

 Infrastruktur (veje, transmissionsledninger, jernbane, højspænding mv.)  

 Terræn (Kablerne tilstræbes placeret i et så jævnt terræn som muligt). Derfor prioriteres det 

at undgå områder med kuperet terræn 

 Vandindvindingsområder, da disse kan være forbudte eller med hårde restriktioner grundet 

risiko for forurening af drikkevand 

 Militærområder 

 

Specielt i forhold til kabelstationer er der særligt fokus på at undgå konflikter med: 

 Alle beskyttelseslinjer 

 Fredninger 

 Beskyttelsesinteresser generelt og særligt landskabsudpegninger 

 

Når korridoren er indsnævret gælder følgende retningslinjer for placering af det endelige kabel-

tracé: 

 Ved passage af veje og jernbaner, skal dette så vidt muligt ske vinkelret for at minimere på-

virkning. 

 Ved højspændingsledninger: I størst muligt omfang uden for respektafstanden på 15 m målt 

fra yderste fase på 60 kV, 150 kV og 400 kV luftledning. Hele arbejdsarealet skal være uden 

for førnævnte område. Under luftledningerne kan der gives tilladelse til at udføre arbejde i 

højden, men sædvanligvis med en max. tilladelig arbejdshøjde som skal overholdes ved an-

vendelse af mindre maskine, elektrisk højdestop eller påmonteret kraftig kæde. 
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 Generelt skal krydsning af alle rørledninger ske vinkelret på ledninger. Krydsning kan ske 

enten ved gravning eller styret underboring.  

 Lange underboringer kan være komplicerede med stor risiko for blow out, og fordele og 

ulemper skal derfor vurderes konkret.  

 Ikke tættere på permanent beboelse end 25 meter. 

 Ved placering af kabler inden for en afstand af 50 meter, eller mindre, fra vindmøller eller 

master, skal der udlægges en blank kobberleder, på ca. 200 meter, i graven, til potentialud-

ligning. 

 Kablerne bør ikke etableres på vandlidende arealer, på strækninger hvor der skal være en 

muffegrav, pga. grundvandssænkning, som skal være 100 % effektiv under hele muffearbej-

det. 

 Der kan graves vinkelret på ”stejle” bakker, men helst ikke parallelt. 

 Kablerne skal, så vidt muligt, ikke placeres i vejarealer. Underboringer under veje kan lade 

sig gøre. 

 Overgangsmuffen mellem sø‐ og landkabel, skal ligge så tæt på vandkanten som praktisk 

muligt. 

 

Inden for den indsnævrede korridor kan der være beskyttede områder, som kabeltracéet for-

mentlig kan passere under forudsætning af, at der gennemføres relevante afværgelsesforanstalt-

ninger eller, at der gives dispensationer fra den pågældende lovgivning: 

 Mindre § 3 - områder 

 Landbrugsarealer 

 

3.1.3 Kortlægning af lodsejerforhold 

Inden for de indsnævrerede korridorer til landkabler og kabelstationer kortlægges lodejerforhold. 
Generelt set er det ikke oplysninger, der er offentligt tilgængelige, da der er tale om personføl-
somme oplysninger. I Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) findes oplysninger om 

ejer og ejertype. Den sidstnævnte er ikke direkte personfølsom og kan derfor anvendes. 
 
Oplysningerne i ESR har ejendomsnummeret som nøglefelt. Da det digitale matrikelkort ligeledes 
indeholder ejendomsnummeret for hver matrikel, kan disse felter bruges som forbindelse mellem 

de to registre. Herved kan oplysningen om ejertype overføres til matrikelkortet og kan herefter 
tematiseres ud fra de kategorier der er benyttet i ESR. 

 

3.1.4 Indhentning af LER-oplysninger 

Oplysninger om ledninger inden for de indsnævrede korridorer på land indhentes dels fra databa-
sen, www.LER.dk, og dels fra ledningsejere i korridorerne. Derudover er LER-søgningen foretaget 
i en række trin, som gennemgås kort i det følgende: 

 

 Trin 1 - Anmodning inden for søgeområdet 
Søgeområdet defineres ved at optegne en polygon på LER-databasens kortside. Når anmod-
ningen er afsendt modtages automatisk mail med bekræftelse og blanket over ledningsejere.  
 

 Trin 2 - Sortering af oplysninger fra LER 

I projektet er der i denne indledende fase som VVM-undersøgelserne omfatter fokus på større 
ledninger, da mindre ledninger fx kabler, forskellige mindre forsyningsledninger ikke vurderes 
at udgøre en væsentlig konflikt i forhold til etablering af landkablerne. På baggrund af det 

modtagne materiale foretages derfor en udvælgelse af de større ledninger, der sædvanligvis 
kan sorteres ud fra ledningsejere. På denne måde kan eksempelvis TDC-kabler sorteres fra. 
Hvis man imidlertid derudover ønsker at foretage en sortering af ledningernes dimensioner, 

skal dette gøres ved at se på hver enkelt pdf og sortere ledningerne på baggrund af oplysnin-
ger i signaturforklaringen. Der modtages KUN oplysninger om ledninger i vej og stikledninger 
til bebyggelse. Krydses der ind over matrikler mv. skal den enkelte ledningsejer kontaktes. 
 

 Trin 3 - Digitalisering af pdf 
Digitale filer (shape-format) kan umiddelbart anvendes som tema i GIS, mens ledninger, der 
kun er angivet på pdf først skal tegnes op på baggrund af printede filer, inden de kan hentes 

ind i GIS. Områder i åbent land vil ofte kun indeholde selve linjeføringen. For at kunne an-
vende oplysningerne fra LER skal alle oplysninger håndtegnes efter PDF eller ved at scanne 
pfd og lægge denne ind som referencefil i eget kortmateriale (georeferere).  
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Udover at søge i LER-databasen, er nogle af ledningsejerne blevet kontaktet direkte med henblik 
på at indhente filerne direkte.  
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4. AREALINTERESSER 

4.1 Arealinteresser offshore 

4.1.1 Internationale beskyttelsesområder 

I og nær undersøgelsesområdet findes flere internationale beskyttelsesområder. Disse er vist i 

Figur 4-1.  

 

 

Figur 4-1 Internationale beskyttelsesområder nær undersøgelsesområdet. 

 

Natura 2000 

Natura 2000 er en fælles betegnelse for EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og 

Ramsarområder. Områderne danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder 

gennem hele EU. Målet er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de arter og natur-

typer, som områderne er udpeget for at bevare. Et hovedelement i beskyttelsen af Natura 2000-

områder er, at myndighederne i deres administration og planlægning ikke må vedtage planer, 

projekter eller lignende, der skader de arter eller naturtyper, som områderne er udpeget for at 

bevare.  

 

EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder er underlagt EU’s habitatdirektiv og fuglebe-

skyttelsesdirektiv, som er implementeret i dansk lovgivning bl.a. ved habitatbekendtgørelsen /4/.  

 

Habitatdirektivets formål er at beskytte arter og naturtyper, der er karakteristiske, truede, sårba-

re eller sjældne i EU. Habitatdirektivet udpeger bl.a. områder, der kan være med til at opretholde 
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og sikre levestederne. Fuglebeskyttelsesdirektivet har til formål at beskytte og forbedre vilkårene 

for de vilde fuglearter i EU. Dette sker bl.a. ved at medlemslandene forpligter sig til at udpege 

fuglebeskyttelsesområder, med henblik på at beskytte levestederne for fuglearter, som er sjæld-

ne, truede eller følsomme over for ændringer af levesteder i EU. Det gælder både for områder, 

hvor disse fugle yngler, og for områder, som fuglene regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste 

under trækket eller overvintre.  

 

Habitatbekendtgørelsen rummer ud over udpegningen af habitatområder endvidere en mere ge-

nerel beskyttelse af en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV, som også gælder uden 

for Natura 2000-områdets grænser. Bekendtgørelsens ordlyd er som udgangspunkt meget re-

striktiv og betyder, at ”der ikke må gives tilladelser eller vedtages planer mv., der kan beskadige 

eller ødelægge yngle- eller rastepladser for visse dyrearter”/6/.  

 

Ramsarområder er vådområder af international betydning og skal beskyttes, hvis: 

 der i området regelmæssigt opholder sig mindst 20.000 vandfugle  

 der i området regelmæssigt opholder sig 1 % af en population af en art eller underart af 

vandfugle 

 

Vådområderne omfatter strandenge, moser, søer, fjorde og lavvandede havområder med en 

vanddybde på under 6 meter. Alle danske Ramsarområder indgår i EF-

fuglebeskyttelsesområderne og er derfor også en del af Natura 2000 netværket. 

 

Tabel 4-1 Natura 2000-områder i og nær undersøgelsesområdet. 

Natura 2000-område Habitat (H) 

Fuglebeskyttelse (F) 

Ramsar (R) 

115 Østerø Sø H99 

116 Centrale Storebælt og Vresen H100, F73, F98 

118 Søer ved Tårup og Klintholm H102 

162 Skælskør Fjord og havet og kysten mel-

lem Agersø og Glænø 

H143, F95, F96, R19 

169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord 

og Knudshoved Odde 

H148, F81, R20 

170 Kirkegrund H149 

173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, 

Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-

Rødsand 

H152, F82, F83, F85, F86, R21, R25 

199 Broen H175 

162 Skælskør Fjord og havet og kysten mel-

lem Agersø og Glænø 

H143, F95, F96, R19 

 

Omkring undersøgelsesområdet er der udpeget en række Natura 2000-områder, disse fremgår af 

Figur 4-1. Der er identificeret ét geografisk overlap mellem undersøgelsesområdet på havet og de 

internationale beskyttelsesområder. Det gælder ved korridorerne for søkablet, som berører Natu-

ra 2000-område N162. 
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Natura 2000-område N162: ”Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø” 

strækker sig fra Kobæk Strand ved Skælskør til Klinteby Klint øst for Bisserup. Området omfatter 

desuden Agersø og Omø og et betydeligt havareal. Kyststrækningen er meget særpræget med 

laguner og nor afsnøret af øer, fed og større sandaflejringer. Dertil kommer brakvandsfjorden og 

det næsten ferske nor ved Skælskør samt det inddæmmede område, der danner Borreby Mose. 

Natura 2000 området indeholder både Ramsar-, habitat- og fuglebeskyttelsesområder, og den 

del af området der overlapper med kabelkorridoren er udelukkende udpeget som alle tre områ-

der. 

 

På udpegningsgrundlaget for den marine del af habitatområdet fremgår følgende naturtyper: 

Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, Mudder- og sandflader blottet ved 

ebbe, Kystlaguner og strandsøer, Større lavvandede bugter og vige samt rev. Inden for undersø-

gelsesområderne findes på land Natura 2000-området nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten 

mellem Agersø og Glænø.  

 

Naturplaner  

Natura 2000-områderne er omfattet af en plan, hvis formål er at prioritere den nødvendige ind-

sats på naturområdet med henblik på at stoppe tilbagegangen og sikre fremgang i den sårbare 

danske natur, der er omfattet af EU’s Natura 2000-direktiver. På baggrund af den første genera-

tion Natura 2000 planer har Slagelse Kommune udarbejdet en handleplan for Natura 2000 områ-

det /7/. Efterfølgende er der udarbejdet en basisanalyse 2016- 2021 som grundlag for næste 

generation af Natura 2000 planer /8/. 

 

Sammenfatning af internationale beskyttelsesområder i og nær undersøgelsesområdet  

På havet er der overlap mellem kabelkorridoren og Natura 2000-område N162: ” Skælskør Fjord 

og havet og kysten mellem Agersø og Glænø”. Hele korridoren er udpeget som Natura 2000-

område. 

 

4.1.2 Fredninger og reservater 

Fredede områder samt natur- og vildtreservater er vist i Figur 4-2.  
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Figur 4-2 Fredninger og reservater nær undersøgelsesområdet. 

 

I og nær undersøgelsesområdet findes flere fredninger og reservater, men ingen af disse ligger 

inden for undersøgelsesområdet på havet.  

 

Sammenfatning af fredninger og reservater i undersøgelsesområdet  

På havet er der ikke geografisk overlap mellem undersøgelsesområdet og fredede områder eller 

natur- og vildtreservater.  
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4.1.3 Planer på havet 

I og nær undersøgelsesområdet er der foretaget planmæssige udpegninger på havet. Disse ud-

pegninger omhandler vandplaner, skaldyrvande, havstrategi og marin overvågning. Udpegninger 

er vist i Figur 4-3. 

 

 

Figur 4-3 Planer og udpegninger på havet i og nær undersøgelsesområdet, med angivelse af målsætnin-
ger for økologisk/kemisk tilstand. 

 

Vandplaner  

Vandplanen sætter rammerne for opfyldelse af målet i EU’s vandrammedirektiv om at alle vand-

områder – grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet – skal have ”god tilstand” i 

2015. 

 

Miljømålet i den foreløbige vandplan for Smålandsfarvandet omfatter økologisk og kemisk til-

stand. Den økologiske tilstand gælder ud til 1-sømilgrænsen, mens den kemiske tilstand gælder 

ud til 12-sømilgrænsen. I forbindelse med vandplaner for de kystnære områder er der fastlagt 

indsatskrav, som skal bringe vandområderne i ”god økologisk tilstand” og ”god kemisk tilstand”.  

 

Undersøgelsesområdet ligger i forslag til vandplan for hovedopland 2.5 Smålandsfarvandet /18/. 

Hele undersøgelsesområdet er udlagt med mål om ”god kemisk tilstand” og ”god økologisk til-

stand”, jf. Figur 4-3.  
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Havstrategi 

Danmarks Havstrategi 2012 er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv (direktiv 

2008/56/EF af 17. juni 2008). Formålet med direktivet er at fastholde eller etablere ”god miljøtil-

stand” i alle europæiske havområder senest i 2020. Midlet til at nå dette mål er udarbejdelse af 

havstrategier med målsætninger for natur og miljø, overvågningsprogrammer og indsatspro-

grammer. 

 

Miljøministeriet har udarbejdet basisanalyser, beskrivelser af god miljøtilstand og fastsætte mil-

jømål med tilhørende indikatorer for de danske havområder. Naturstyrelsen sendte udkast til 

basisanalyse, samt miljømål i høring fra 4. juni til 27. august 2012.  

 

I basisanalysen er der præsenteret en integreret vurdering og klassifikation af miljøtilstanden fra 

HELCOM HOLAS Vurderingen. Smålandsfarvandet er karakteriseret som havende en ”dårlig miljø-

tilstand” /5/. 

 

Efterfølgende skal der udarbejdes overvågningsprogrammer, som gør det muligt at følge udvik-

lingen i havområdernes tilstand. Overvågningsprogrammerne skal være opstillet og igangsat 

senest 15. juli 2014. 

 

Skaldyrvande 

Skaldyrvande er en type beskyttet område, der skal udpeges og indgå i vandplanerne (jf. Miljø-

målsloven § 9). Udpegningen er afgrænset til områder, hvorfra skaldyr (muslinger og snegle) 

skal kunne sendes direkte til konsum uden behandling. Formålet med udpegningen er at sikre en 

beskyttelse af disse områder i vandplanen, og at der træffes de nødvendige foranstaltninger mod 

forurening, således at skaldyrene har en tilstrækkelig kvalitet til markedsføring. 

I skaldyrvande er der fastsat kvalitetskrav for pH, temperatur, farve, opslæmmede stoffer, salt-

indhold, iltindhold, kulbrinteindhold, indhold af organiske halogenforbindelser og metaller, samt 

indhold af smagsforstyrrende stoffer. Der er overlap mellem kabelkorridoren og udpegede skal-

dyrvande, jf. Figur 4-3. 

 

National overvågning 

Det overordne mål med nationale overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA 2011-15) er 

at understøtte prioriterede nationale behov for overvågningsdata om påvirkning, tilstand og ud-

vikling i naturen og miljøet i Danmark.  

 

Overvågningen af natur- og miljøforholdene i de danske fjorde og havområder fokuserer på eut-

rofiering, beskyttede naturtyper og arter samt miljøfremmede stoffer og tungmetaller og deres 

biologiske effekter.  

 

Overvågningen er opdelt i kontrol-overvågning (overvågning til beskrivelse af generel tilstand 

samt udvikling) og operationel overvågning (overvågning rettet mod områder, hvor målene ikke 

forventes opfyldt eller hvor der er gennemført en indsats). Der er ikke overlap mellem udlagt 

stationer for marin overvågning og undersøgelsesområdet. 

 

Sammenfatning af planer på havet i undersøgelsesområdet  

På havet er der ikke identificeret potentielle konflikter mellem undersøgelsesområdet og udlagte 

stationer til marine overvågning.  

 

Det bemærkes, at området er udlagt i vandplaner til god økologisk og kemisk tilstand. Det be-

mærkes endvidere, at der er overlap med kabelkorridoren og et område udlagt som skaldyrvan-

de. 
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4.1.4 Infrastruktur  

I og nær undersøgelsesområdet findes flere typer infrastruktur, fx kabler, klappladser og møller. 

Disse er vist i Figur 4-2. 

 

 

Figur 4-4 Infrastruktur nær undersøgelsesområdet. 

 

Militære områder 

Der er ikke udlagt militære områder i eller nær undersøgelsesområdet. 

 

Klappladser 

Klapning skal i danske farvande ske på særlige klappladser. Materialet stammer normalt fra bun-

den i havne eller sejlruter, hvor det har været nødvendigt at foretage uddybning. Der er ikke 

udlagt klappladsser i eller nær undersøgelsesområdet. 

 

Råstofindvinding 

Marine råstoffer i form af sand, grus og ral indvindes i dag på søterritoriet i en række indvin-

dingsområder. Arealer, hvor der er givet koncession til indvinding af råstoffer, friholdes indtil 

koncessionen udløber, mens arealer, der er reserveret af Naturstyrelsen til indvinding af råstof-

fer, bør friholdes. Der kan imidlertid laves andre aftaler med koncessionshaver eller Naturstyrel-

sen.  Der er ikke udlagt råstofområder i eller nær undersøgelsesområdet. 
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Søkabler 

Søkabler er typisk omgivet af en beskyttelseszone på 200 meter, hvor der er forbud mod ank-

ring, sandsugning og brug af bundslæbende redskaber. I beskyttelseszone må der ikke foretages 

undersøiske arbejder eller aktiviteter uden forudgående aftale med ejeren af søkablet. Der er 

ikke kortlagt rørledninger i eller nær undersøgelsesområdet. 

 

Et søkabel forløber gennem undersøgelsesområdet. Det drejer sig om et 132 kV strømkabel fra 

Vestlolland til Stigsnæs. 

 

Havmølleparker 

Der er ikke placeret havmølleparker i eller nær undersøgelsesområdet. 

 

Havbrug og indpumpningsanlæg 

Der er ikke kendskab til havbrug eller indpumpningsanlæg i eller nær undersøgelsesområdet. 

 

Sammenfatning af infrastruktur i og nær undersøgelsesområdet 

Der er ikke identificeret konflikter med militære områder, klappladser, råstofområder, rørlednin-

ger, havmølleparker eller havbrug. Der forløber et søkabel gennem undersøgelsesområdet (132 

kV strømkabel fra Vestlolland til Stigsnæs).  

 

4.1.5 Kulturhistoriske interesser 

I det følgende præsenteres de væsentligste kulturhistoriske interesser på havet. 

 

Fund og fortidsminder 

De fredede fortidsminder er beskyttede i henhold til museumsloven og udgør en væsentlig kul-

turarv. De kan ses på Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder /11/. Fredede og ikke 

fredede fortidsminder ses illustreret på Figur 4-5. 
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Figur 4-5 Fund og fortidsminder i og nær undersøgelsesområdet (fredede og ikke fredede fortidsmin-
der). 

 

Undersøiske fortidsminder omfatter kulturlevn fra stenalderen, såsom bopladser, større oldsags-

koncentrationer, kultur- og udsmidslag, fiskeanlæg, grave, offerpladser. Fortidsminderne kan 

også være bundfaste konstruktioner, fx dele af gamle havneanlæg, sejlspærringer eller funda-

menter fra forsvarsanlæg. 

Kulturhistoriske interesser på havbunden er omfattet af fredningsbestemmelserne i naturbeskyt-

telsesloven. Alle kulturhistorisk værdifulde bundfaste anlæg ligesom forhistoriske stenalderbo-

pladser og vrag af skibe skal beskyttes. 

Som det ses på Figur 4-5 er der registreret en del fund og fortidsminder inden for undersøgelses-

området. De registrerede fund og fortidsminder på havet er præsenteret i Tabel 4-2, og inklude-

rer vrag, et anker og stenalderfund. Der er registreret et fund i søkabelkorridoren, og ni fund i 

det marine undersøgelsesområde. Fundene er fra nyere tid og stenalderen. Det ansvarlige muse-

um er Vikingeskibsmuseet. 
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Tabel 4-2 Fund og fortidsminder i det marine undersøgelsesområde – ikke fredede. 

Sted- og lokalitetsnummer Type Datering Placering  

401443-2 Anker Nyere tid Undersøgelsesområde  

401443-28 Vrag Nyere tid Undersøgelsesområde 

401443-3 Vrag Nyere tid Undersøgelsesområde 

401441-26 Enkeltfund Stenalder Kabelkorridor 

401611-29 Flinthuggeplads Stenalder Undersøgelsesområde  

401611-29 Ildsted Stenalder Undersøgelsesområde 

401443-11 Vrag Nyere tid Undersøgelsesområde 

401443-13 Vrag Nyere tid Undersøgelsesområde  

401443-16 Vrag Nyere tid Undersøgelsesområde 

401443-20 Vrag Nyere tid Undersøgelsesområde 

 

Sammenfatning af kulturhistoriske interesser i og nær undersøgelsesområdet 

De registrerede fund og fortidsminder på havet inkluderer vrag, et anker og stenalderfund. Der er 

registreret et fund i kabelkorridoren, og ni fund i undersøgelsesområdet. Fundene er fra nyere tid 

og stenalderen.  
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4.1.6 Rekreative interesser  

Kortlægning af rekreative interesser på havet tager udgangspunkt i lystbådehavne, badestrande, 

lystfiskeri, strandjagt, sejlads og færgeruter. Disse interesser ses illustreret på Figur 4-6. 

 

 

Figur 4-6 Rekreative interesser på havet. 

 

De rekreative interesser i og omkring undersøgelsesområdet på havet omfatter primært: 

 Smålandsfarvandet er et populært farvand at sejle i, bl.a. i kraft af de mange øer i området, 

og fordi området ikke er præget af tekniske anlæg og barrierer i form af eksempelvis broer 

og havvindmølleparker. I nærhed af undersøgelsesområdet findes lystbådehavne i Skælskør 

beliggende i Skælskør Fjord, på Agersø og Kirkehavn på Omø. Derudover findes et netværk af 

lystbådehavne i hele Smålandsfarvandet /22/. 

 Lyst- og fritidsfiskeri - Ved Skælskør er rig mulighed for fritidsfiskeri – eksempelvis fra Ager-

sø, Omø eller Glænø. De tre øer byder hver især på gode fiskepladser. Der kan fiskes efter 

havørred, torsk, hornfisk, fladfisk, regnbueørred og multe langs hele kysten. 

 Både på land og på havet er der jagtinteresser, herunder strandjagt. 

 Fra færgehavnen på Stigsnæs er der forbindelser til Agersø og Omø.  

 

Sammenfatning af rekreative interesser i og nær undersøgelsesområdet 

I nærhed af undersøgelsesområdet findes lystbådehavne i Skælskør beliggende i Skælskør Fjord, 

på Agersø og Kirkehavn på Omø. Derudover findes et netværk af lystbådehavne i hele Smålands-

farvandet /14/. Ved Skælskør er rig mulighed for fritidsfiskeri – eksempelvis fra Agersø, Omø 

eller Glænø. Desuden er der både på land og på havet er der jagtinteresser, herunder strandjagt. 
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4.2 Arealinteresser on shore 

4.2.1 Internationale beskyttelsesområder 

Baggrunden for udpegning af Natura 2000 områder er beskrevet i afsnit 4.1.1. 

 

Omkring landkorridoren er der udpeget en række Natura 2000-områder, disse fremgår af Figur 

4-1. Der er identificeret ét geografisk overlap mellem landkorridoren og de internationale beskyt-

telsesområder ved Natura 2000-område N162. 

 

Natura 2000-område N162: ”Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø” 

strækker sig fra Kobæk Strand ved Skælskør til Klinteby Klint øst for Bisserup. Området omfatter 

desuden Agersø og Omø og et betydeligt havareal. Kyststrækningen er meget særpræget med 

laguner og nor afsnøret af øer, fed og større sandaflejringer. Dertil kommer brakvandsfjorden og 

det næsten ferske nor ved Skælskør samt det inddæmmede område, der danner Borreby Mose. 

Den del af Natura 2000 området, der ligger inden for landkorridoren, er både Ramsar, Habitat- 

og Fuglebeskyttelsesområder, og rummer terrestriske naturtyper i form af lysåbne naturtyper, 

hvoraf langt størstedelen udgøres af strandeng /8/.  

 

Inden igangsættelsen af VVM-processen er der givet planlægningstilladelse jf. § 5 stk. 5 Habitat-

bekendtgørelsen /4/. Planlægningstilladelsen er meddelt under forudsætning af, at de arealer, 

der er udpeget som habitatnaturtyper, underbores. Det er ligeledes en forudsætning, at korrido-

ren for anlæg af kabelstationen ikke omfatter Natura 2000-området. Endelig er det er krav, at 

habitatbekendtgørelsens retningslinjer om foreløbig vurdering og evt. konsekvensvurdering, jf. 

§§ 6 og 7 følges. Med planlægningstilladelsen er der ikke givet en endelig tilladelse til vedtagelse 

af projektet, og ligeledes vil de statslige myndigheder ikke være afskåret fra at fremsætte indsi-

gelser mod det endelige projektforslag. 

 

Sammenfatning af internationale beskyttelsesområder i landkorridoren  

En del af korridoren for landkablerne inden for Natura 2000-område N162, mens området for 

kabelstationen allerede er tilpasset Natura 2000-området og således ikke i konflikt med udpeg-

ningen.  

 

4.2.2 Fredninger og reservater 

I og nær undersøgelsesområdet findes flere fredninger og reservater, hvoraf reservaterne ikke er 

relevante i forhold til landanlæggene. Disse er vist i Figur 4-2. 

 

Fredede områder 

Benyttelsen af fredning af udvalgte områder har siden 1917 været centralt i naturbeskyttelsen i 

Danmark, og er det ældste og mest vidtgående instrument til beskyttelse af natur og landskaber. 

Fredninger kan gennemføres til at varetage alle de formål, som naturbeskyttelsesloven indehol-

der, hvilket er beskyttelse af dyr og planter og deres levesteder, landskab og kulturhistorie, lige-

som en fredning kan fastsætte bestemmelser om forbedring og genopretning af naturen. Endvi-

dere kan fredninger regulere folks adgang til at færdes i naturen. Fredningsnævnet behandler 

fredningsforslag og vedtager den endelige fredningskendelse for hvert enkelt område. Frednin-

gerne er registreret i det centrale fredningsregister. 

 

Inden for kabelkorridoren på land findes følgende fredninger: 

 Borreby Gods, Østerhovedgård, Stigsnæs Skov, Borreby: I fredningskendelsen er begrundel-

sen for fredningen bl.a. at kyststrækningen fra Skælskør over Stigsnæs, Sevedø, Glænø og 

Enø til Dybsø Fjord og Knudshoved Odde udgør et landskab af stor betydning. Fredningen har 

bl.a. til formål at sikre at arealerne opretholdes i deres nuværende tilstand, så karakteren af 

land- og skovbrugsdriften opretholdes. Der må ikke foretages terrænændringer eller ændrin-

ger af den hidtidige arealanvendelse eller opføres bebyggelse. 

 Stigsnæs: Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse af de landskabelige værdier. 

Derudover er formålet at beskytte fuglelivet i området. Der må ikke foretages terrænændrin-
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ger eller ændringer af den hidtidige arealanvendelse, opføres bebyggelse, medmindre disse 

overholder fredningsbestemmelserne om etablering af yderligere bebyggelse.  

 

Ud over de førnævnte arealfredninger omfatter det centrale fredningsregister også arealfrednin-

ger af kirkernes næromgivelser (Provst Exner-fredninger). Disse fredninger er frivillige deklarati-

oner med bestemmelser, der skal sikre de nære kirkeomgivelser mod indgreb, som hindrer kir-

kernes frie beliggenhed. Der findes ikke kirkefredninger inden for undersøgelsesområdet. 

 

Sammenfatning af fredninger og reservater i landkorridoren  

Korridoren for landkablerne ligger inden for to fredninger, mens kabelstationsområdet alene lig-

ger inden for fredningen af Borreby Gods, Østerhovedgård, Stigsnæs Skov og Borreby. Alle fysi-

ske indgreb inden for de fredede områder kræver dispensation fra Fredningsnævnet.  

 

4.2.3 Infrastruktur  

I og nær landkorridoren findes flere typer infrastruktur, som ses vist i Figur 4-2. 

 

Militære områder 

Der er ikke udlagt militære områder i eller nær korridoren. 

 

Råstofindvinding 

Der er ikke udpeget råstofområder på land i nærhed af korridoren. 

 

Højspændingsledninger 

En højspændingsledning løber langs Stigsnæs Landevej mod Stigsnæsværket.  

 

Veje og jernbaner 

Der er ingen statsveje i området, men til gengæld er der øvrige veje, der er GIS-registreret i 

kommunen. Alle veje inden for korridoren er kommuneveje, mens to private fællesveje ligger 

umiddelbart op til korridoren. 

 

Sammenfatning af infrastruktur i landkorridoren  

Der er ikke identificeret konflikter med militære områder eller råstofområder. På land er der en 

potentiel konflikt i forhold til højspændingsledningen langs Stigsnæs Landevej. 

 

4.2.4 Drikkevandsinteresser  

Inden for hovedparten af korridoren er der ikke udpeget drikkevandsinteresser. Nord for Stigs-

næs Landevej er arealet udpeget som område med drikkevandsinteresser, som illustreret på 

Figur 4-7. 
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Figur 4-7 Drikkevandsinteresser. 

 

Sammenfatning af drikkevandsinteresser i landkorridoren 

Nord for Stigsnæs Landevej er arealet udpeget som område med drikkevandsinteresser. 

 

4.2.5 Overordnet planlægning 

I det følgende præsenteres den overordnede planlægning på land i form af kystnærhedszonen og 

Slagelse kommuneplanrammer og lokalplaner, som ses illustreret på Figur 4-8 og Figur 4-9. 
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Figur 4-8 Kommuneplanrammer og kystnærhedszonen. 

 

Kystnærhedszonen 

Kystnærhedszonen er en planlægningszone på 3 km, hvor der i medfør af planloven gælder sær-

lige regler for planlægning langs alle landets kyster. Planloven indeholder krav om, at kystområ-

derne skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på ky-

sten. Inden for kystnærhedszonen kan der kun inddrages nye arealer i byzone eller planlægges i 

landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær 

placering. 

 

En del af korridoren for landkabler og for kabelstationen ligger inden for kystnærhedszonen, 

mens erhvervsområderne på Stigsnæs er undtaget fra kystnærhedszonens bestemmelser. 

 

Slagelse Kommuneplan 

I dette afsnit præsenteres kommuneplanrammer og lokalplaner i Slagelse Kommuneplan 2013, 

som er relevante for dette projekt /19/.  

 

I de efterfølgende kapitler præsenteres endvidere relevante udpegninger i kommuneplanen, ek-

sempelvis vedr. natur, kultur og landskab. Der fokuseres på udpegninger, som ligger inden for 

korridoren, om som projektet kan være i direkte konflikt med. Der ses endvidere på udpegninger 

uden for korridoren, hvis det vurderes relevant i forhold til udstrækningen af de forventede mil-

jøpåvirkninger fra forskellige projektaktiviteter. 
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Kommuneplanrammer 

Følgende kommuneplanrammer ligger inden for landkorridoren: 

 

Tabel 4-3 Rammer for lokalplanlægning, Slagelse Kommune. 

Plannavn Plannr. Status  Zonestatus  Anvendelse  Beskrivelse 

Kommuneplan 2013 
Slagelse Kommune 

63.E1 Vedtaget Byzone og 
landzone 

Erhvervsområde, 
industri med 

særlige belig-
genhedskrav 

Området er udlagt til 
industri med særlige 

beliggenhedskrav. 
Der kan placeres 
industri, som kan 
benytte spildvarmen 
fra den eksisterende 
industri, og industri, 
som er afhængig af 
adgangen til dybt 
farvand eller til det 
centrale renseanlæg. 
Desuden kan der 
placeres servicevirk-
somheder, som er 
nødvendige for 
ovennævnte virk-
somheder eller nød-
vendige for en con-
tainerhavn.  

 Kommuneplan 2009-
2020 Slagelse Kom-
mune 

63.E2 Vedtaget Byzone og 
landzone 

Erhvervsområde, 
Havneerhverv 

Dybvandshavn som 
international contai-
nerhavn eller anden 
form for dybvands-
havn. 

 

 

Lokalplaner 

Følgende lokalplaner ligger inden for landkorridoren: 

 

Boligområder  

Korridoren indeholder ikke boligområder og grænser ikke op til eksisterende eller planlagte bolig-

områder.  I det åbne land findes enkelte spredte beboelsesejendomme inden for korridoren. 
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Figur 4-9 Lokalplaner. 

 

Tabel 4-4 Lokalplaner, Slagelse Kommune. 

Plannummer Navn  Zonestatus  Anvendelse  

1 Stigsnæsværket, beliggende 
i industriområdet ved Stigs-
næs 

Byzone  Erhvervsområde, tun-
gere industri 

110 Haldor Topsøe A/S Byzone Erhvervsområde 

75 Stigsnæs Industripark Byzone Erhvervsområde, Indu-
stri med særlige belig-
genhedskrav 

126 Affaldsbearbejdende virk-
somhed Stigsnæs 

Byzone Erhvervsområde 

106 Baltic Gate Terminal 

Stigsnæs 

Byzone Erhvervsområde, 

Havneerhverv 

 

Sammenfatning af overordnet planlægning i landkorridoren 

En del af korridorerne for landkabler og kabelstation ligger inden for kystnærhedszonen. Undta-

get herfra er erhvervsområdet på Stigsnæs, som er omfattet af en kommuneplanramme for et 
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erhvervsområde bestående af industri med særlige beliggenhedskrav. Stigsnæs er desuden om-

fattet af lokalplaner, der fastsætter rammerne for erhvervsområderne.  

 

4.2.6 Bygge- og beskyttelseslinjer 

I det danske landskab er der udlagt bygge- og beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, kirker, 

strande, søer og åer samt skove jf. naturbeskyttelseslovens §§ 15-19. Der er tale om forbudsbe-

stemmelser, som skal sikre, at de nærmeste omgivelser omkring disse kulturhistoriske og land-

skabelige elementer friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb. Byg-

ge- og beskyttelseslinjerne har forskellige udstrækninger og ses på Figur 4-10.  

 

 

 

Figur 4-10 Bygge- og beskyttelseslinjer. 

 

Kommunerne er myndighed i sager, der vedrører sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyt-

telseslinjen og kirkebyggelinjen. Strandbeskyttelseslinjen administreres af Naturstyrelsen.  

 

Strandbeskyttelseslinjen har til formål at beskytte kystområderne. Der må ikke foretages æn-

dring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og 

strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og 

der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges 

skel. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra bestemmelserne jf. naturbeskyttelseslovens § 65, 

stk. 1, 2 og 3. Strandbeskyttelseslinjen er som udgangspunkt 300 meter bred, men på udvalgte 

strækninger er beskyttelseslinjen imidlertid reduceret i bredde eller helt fjernet. Dette er tilfældet 
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ved erhvervsområdet på Stigsnæs, der således er undtaget fra bestemmelserne. Korridoren for 

landkablerne ligger inden for strandbeskyttelseslinjen ved Østerhoved og ved Stigsnæs Skov.  

 

Sø- og åbeskyttelseslinjen, naturbeskyttelseslovens § 16 beskytter søer og åer mod, at der pla-

ceres bebyggelse, campingvogne og lignende, etableres beplantning eller ændringer i terrænet 

inden for en afstand af 150 meter fra søer med en vandflade på mere end 3 ha og de vandløb, 

der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning. Der er en række 

undtagelser for bestemmelserne, eksempelvis ved gentilplantning af skovarealer og beplantning i 

eksisterende haver. En del af søbeskyttelseslinjen omkring Magleby Lung,  ligger inden for korri-

doren for landkabel og kabelstation.  

 

Skovbyggelinjen, naturbeskyttelseslovens § 17 har til formål at sikre det frie udsyn til skoven og 

at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Derfor må der ikke 

placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skovene. For 

privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov. 

Omkring Stigsnæs Skov findes en beskyttelseslinje, som ligger inden for kabelkorridoren. 

 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen, naturbeskyttelseslovens § 18, har til formål at sikre fortidsmin-

dernes værdi som landskabselementer. Ved bestemmelsen skal både den generelle betydning af 

fortidsminderne i landskabsbilledet, herunder indsyn til og udsyn fra fortidsminderne, sikres. 

Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet 

der ofte er særligt mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved fortidsminderne. Fortidsmin-

debeskyttelseslinjen er på 100 meter, hvilket regnes fra fortidsmindets ydre grænse. Korridoren 

for landkablet indeholder tre fortidsminder beskyttet af fortidsmindebeskyttelseslinjen. 

 

Sammenfatning af bygge- og beskyttelseslinjer i landkorridoren 

Kabelkorridoren berører områder inden for strandbeskyttelseslinjen, en del af søbeskyttelseslin-

jen omkring Magleby Lung, skovbyggelinje omkring Stigsnæs Skov samt tre fortidsminder be-

skyttet af fortidsmindebeskyttelseslinjen. 

 

4.2.7 Kulturhistoriske interesser 

I det følgende præsenteres de væsentligste kulturhistoriske interesser på land, som ses illustre-

ret på Figur 4-11. 
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Figur 4-11 Kulturhistoriske interesser. 

 

Beskyttede diger  

Sten- og jorddiger er beskyttet imod tilstandsændringer jf. museumsloven § 29a, /14/. I Be-

kendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende (digebekendtgørelsen) af 2006 ud-

specificeres, hvilke typer af diger der er omfattet af beskyttelsen, hvor de vigtigste for nærvæ-

rende projekt er /15/: 

 

 Stendiger.  

 Andre diger, der ejes af offentlige myndigheder. 

 Andre diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, som er beskyttede efter naturbe-

skyttelseslovens § 3. 

 Andre diger, der er angivet på kortbladet (KMS 1:25.000). Dette gælder dog ikke i byzo-

ne eller sommerhusområder, medmindre diget afgrænser et byzone- eller sommerhus-

areal fra landzone.  
 

Dispensation fra beskyttelsen kan gives af kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde, hvor væsent-

lige samfundsmæssige interesser vil kunne tilsidesætte bevaringsbestemmelserne. Dette omfat-

ter i mange tilfælde offentlige anlægsarbejder. I enkeltsager vurderes digets værdier i forhold til 

landskab, kulturhistorie og biologi. Digebekendtgørelsen fastlægger endvidere, at loven skal re-

spektere habitatdirektivet og de bilag IV-arter, som kan være tilknyttet diger (bl.a. markfirben, 

stor vandsalamander, en række arter af frøer og tudser og alle danske arter af flagermus) /21/. 

Der findes 5 beskyttede diger inden for korridoren. 



 

Smålandsfarvandet Havmøllepark 

Arealinteresser 

 

 

 

 

 

30 

 

Kulturarvsareal  

Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder, og områderne 

er i sig selv ikke fredede. Kulturarvsarealer kan være af national og regional betydning. Kultur-

arvsarealerne har som funktion at synliggøre, at der er stor sandsynlighed for at finde fortids-

minder i et område, og således at et anlægsarbejde om muligt kan planlægges uden om arealer-

ne, så fortidsminderne bevares på stedet. Arealerne kan findes på Kulturstyrelsens database 

Fund & Fortidsminder /11/. Der er ingen kulturarvsarealer inden for korridoren. 

Fund og fortidsminder 

De fredede fortidsminder er beskyttede af museumsloven og udgør en væsentlig kulturarv. De 

kan ses på Kulturstyrelsens database Fund og Fortidsminder /11/. Fredede fortidsminder på land 

ses illustreret på Figur 4-11. 

 

Kulturstyrelsen administrerer museumslovens bestemmelser om beskyttelse af selve fortidsmin-

derne og 2 meter bræmmerne fra fortidsminderne fod mod tilstandsændringer jf. museumslo-

vens §§ 29e og 29f. Omkring fortidsminder kan der være en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 

meter, som kommunerne administrerer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18, jf. afsnit Figur 

4-11. 

 

I henhold til museumsloven skal der for ud for projektets gennemførelse gennemføres arkivalsk 

kontrol med henblik på at vurdere de arkæologiske interesser i området. På baggrund heraf gen-

nemføres eventuelle arkæologiske forundersøgelser. Det ansvarlige museum er Museum Vest-

sjælland, der er en fusion mellem Kalundborg Museum, Museum Odsherred, Historiens Hus – 

Ringsted Museum og Arkiv, Sydvestsjællands Museum (Sorø og Slagelse) og Holbæk Museum 

/14/. 

 

På land findes følgende fredede fortidsminder, der alle er omfattet af en fortidsmindebeskyttel-

seslinje (præsenteret fra ilandføringen i øst mod vest): 

 

Tabel 4-5 Fund og fortidsminder i landkorridoren. 

Sted- og lokalitetsnummer Type Datering Placering 

382223 Skanse Historisk Tid Korridor landkabel 

38227 Rundhøj Oldtid Korridor landkabel 

38216 Langhøj Stenalder Korridor landkabel 

38218 Rundhøj Oldtid Korridor landkabel 

 

Fredede og bevaringsværdige bygninger  

Fredede og bevaringsværdige bygninger er en væsentlig og meget synlig del af den danske kul-

turarv. Fredede bygninger er omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger (lov-

bekendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007), mens bevaringsværdige bygninger udpeges af 

kommunerne med høj (1,2,3), medium (4,5,6) eller lav (7,8,9) bevaringsværdi.  

 

Forskellen på en fredet bygning og en bevaringsværdig bygning er, at de fredede bygninger har 

særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter, der fortæller om betydningsfulde perioder i 

landets historie. De bevaringsværdige bygninger kan på samme måde fortælle om byggeskik, 

arkitektur og kulturhistorie på et regionalt eller lokalt plan. En fredning gælder hele bygningen, 

ude som inde, medens en udpegning som bevaringsværdig alene gælder bygningens ydre. 
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Inden for korridoren findes ingen fredede bygninger, men en enkelt bevaringsværdig bygning, af 

høj bevaringsværdi. 

 

Tabel 4-6 Bevaringsværdige bygninger inden for korridoren. 

Adresse Beskrivelse Bevaringsværdi  

Sevedøvej 20, 4230 Skælskør Stuehus til landbrugsejendom opført i 1870 Høj (SAVE-værdi 3) 

 

Kulturmiljøer 

Der er udpeget kulturmiljøer i Slagelse Kommuneplan på grundlag af daværende Vestsjællands 

Amts fredningsplanlægning, der baserer sig på bl.a. bevaringstilstand, oplevelsesværdi, fortællin-

ger, autenticitet, sjældenhed og egnstypisk værdi. Kulturmiljøerne kan være enkeltstående eller 

et fåtal af elementer af en bestemt art. De kan også udgøres af komplekse sammenhænge be-

stående af elementer af forskellig art og alder. Kulturmiljøerne indeholder spor især fra det sene-

ste århundrede, men en del af dem har rødder længere tilbage i tiden og er derfor vigtige lag i 

vores historie.  

 

 

 

Der er udpeget et kulturmiljø omkring Borreby. Den sydlige del af dette kulturmiljø ligger inden 

for kabelkorridoren. 

 

Kirkeomgivelser  

Slagelse Kommuneplan indeholder retningslinjer for, hvordan kirkeomgivelserne skal beskyttes 

mod en udvikling, der vil ødelægge oplevelsen af kirkerne. Der er gennemført en detaljeret regi-

strering af kirkeomgivelserne siden 80'erne. Det er disse registreringer, der ligger til grund for 

retningslinjerne.  

 

I det åbne land i Slagelse Kommune er der 34 sognekirker og 2 valgmenighedskirker. Kirkerne i 

købstæderne er ikke vurderet i forhold til deres betydning for omgivelserne. Der er ingen udpe-

gede kirkeomgivelser inden for kabelkorridoren. 

 

Udvalgte retningslinjer: Kultur – Slagelse Kommuneplan /19/ 

 5.3.2 Inden for kulturmiljøer må der kun ske byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg, 

gennemføres terrænregulering, råstofgravning og skovrejsning, hvis oplevelsen og bevarelsen af 

kulturmiljøet ikke tilsidesættes. 

 5.3.3 Ved opførelse af bygninger eller væsentlige til- og ombygninger inden for et kulturmiljø, 

skal der vises særlige hensyn for de bestående bevaringsværdige sammenhænge og værdier. 

 5.3.4 Hvis der inden for kulturmiljøet sker forandringer, der strider mod bevaringsinteresserne, 

skal der i tide udarbejdes bevarende lokalplan for området. 

 5.3.5 Hvis der sker ændring af forhold der er i synlig kontakt med de udpegede kulturmiljøer, 

skal der vises særlige hensyn til områdets visuelle værdi, samt til oplevelses- og fortælleværdi-

erne. 

 5.3.6 Nybyggeri inden for eller i direkte sammenhæng med kulturmiljøer skal tilpasses den kul-

turhistoriske sammenhæng, som byggeriet indgår i, og bør gives et nutidigt udtryk med respekt 

for den lokale byggeskik. 
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Sammenfatning af kulturhistoriske interesser i landkorridoren  

Beskyttede diger 

Der findes 5 beskyttede diger inden for korridoren. 

 

Kulturarvsareal 

Der er ingen kulturarvsarealer inden for korridoren. 

 

Fund og fortidsminder 

Der findes fire kendte fund inden for korridoren, som alle er beskyttet af en fortidsmindebeskyt-

telseslinje.  

 

Fredede og bevaringsværdige bygninger 

Inden for korridoren findes ingen fredede bygninger, men en enkelt bevaringsværdig bygning, af 

høj bevaringsværdi beliggende på Sevedøvej 20, 4230 Skælskør. 

 

Kulturmiljøer 

Der er udpeget et kulturmiljø omkring Borreby. Den sydlige del af dette kulturmiljø ligger inden 

for kabelkorridoren. 

 

Kirkeomgivelser  

Der er ingen udpegede kirkeomgivelser inden for korridoren. 

 

  

Udvalgte retningslinjer: Kirkeomgivelser – Slagelse Kommuneplan /19/ 

 5.2.2 Inden for arealer udpeget som kirkeomgivelserne må der kun ske byudvikling, placering af 

trafik- og tekniske anlæg, råstofgravning og samt skovrejsning, hvis det kan ske uden af forringe 

oplevelsen af kirken. 

 5.2.4 Ved væsentlige til- og ombygninger af eksisterende bebyggelse og tekniske anlæg, der lig-

ger inden for kirkeomgivelserne, skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes. 

 5.2.5 Såfremt at der inden for kirkeomgivelserne sker forandringer i strid med bevaringsinteres-

serne, skal der udarbejdes bevarende lokalplan. 

 



 

Smålandsfarvandet Havmøllepark 

Arealinteresser 

 

 

 
 
 

33 

 

4.2.8 Jordforurening 

Kortlagte grunde  

Landkorridoren indeholder arealer der er kortlagt på vidensniveau 1 og 2 og et areal der er om-

rådeklassificeret, som illustreret på Figur 4-12. 

 

 

Figur 4-12 Jordforurening – V1- og V2-kortlagte grunde. 

 

V2-kortlagte grunde 

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentations-

grundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en 

jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på 

mennesker og miljø /16/.  

 

V1-kortlagte grunde 

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om 

aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening 

på arealet /16/.  

 

Områdeklassificering  

Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. 

Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere foru-

renet. Byzoner er fastsat jf. reglerne i Bekendtgørelse af lov om planlægning /17/. Større, sam-

menhængende områder inden for byzone kan ved regulativer udtages af områdeklassificering, 
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når kommunen har viden om, at jorden ikke er lettere forurenet. Større, sammenhængende om-

råder uden for byzone kan ved regulativer inddrages i områdeklassificering, når kommunen har 

viden om, at jorden er lettere forurenet. Når kommunen har kendskab til jordens forurenings-

grad, kan områder fastlægge analysefrie områder, hvor jordflytninger stadig er anmeldepligtige, 

men er fritaget for analyser /16/. 

 

Sammenfatning af jordforurening i landkorridoren  

Anlæg af landkabler og kabelstation medfører håndtering af jord, der kan være forurenet. Det 

forudsættes, at arbejdet udføres efter gældende retningslinjer i Slagelse Kommune og i henhold 

til jordforureningsloven. Følgende forurenede grunde ligger inden for korridoren: 

 

Tabel 4-7 Forurenede grunde inden for landkorridoren. 

Kortlægning Lokalitetsnr. Potentiel konflikt 

V2 

 

331-00014 Den kortlagte forurenede grund er beliggende inden for korridoren for 
landkablet ved erhvervsområdet Tjørnehøj i den østlige del af korridoren 
og ved Holtengårdsvej i den vestlige del af korridoren. 

V1 330-00060 På Stigsnæsværket er et område V1-kortlagt. Kablerne kan være i kon-
flikt med den kortlagte forurening ved koblingen til det eksisterende 
stationsanlæg. 
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4.2.9 Naturinteresser på land  

I det følgende præsenteres naturbeskyttelsesinteresser på land jf. Slagelse Kommunes udpeg-

ninger og arealer omfattet af naturbeskyttelsesloven. Beskyttelsesinteresserne ses på Figur 4-13. 

 

 

Figur 4-13 Naturinteresser på land. 

 

Naturnetværk  

I Slagelse Kommuneplan 2013 er der udpeget naturnetværk bestående af kerneområder og 

spredningskorridorer. Spredningskorridorerne er udpeget inden for fire hovedtyper: kyst, skov, 

tør natur og våd/fugtig natur. Udpegningerne udgør et netværk, som skal forbedre sprednings-

mulighederne for vilde dyr og planter, bl.a. gennem planlægning, administration af planlovens 

landzonebestemmelser og eventuelle plejeforanstaltninger. Derudover er der udpeget potentielle 

kerneområder og potentielle spredningskorridorer.  

 

Eksisterende kerneområder og økologiske forbindelser 

Kerneområderne er udpeget på baggrund af en særlig høj tæthed af naturtyper, jordbundsforhold 

m.v.  I kerneområderne indgår ofte en mosaik af forskellige naturtyper. 

 

Som grundlag for udpegningen af skovkorridorer er brugt GIS-lag med eksisterende skovområder 

samt levende hegn og træ grupper. I skovkorridorerne skal administrationen særligt tage hensyn 

til f.eks. flagermus, hasselmus og andre skovlevende arter. Kystkorridorerne er udpeget på bag-

grund af beskyttede naturtyper tilknyttet kysten, for eksempel strandenge, strandoverdrev og 

klitter, samt jordtyper. I kystkorridorerne skal administrationen særligt tage hensyn til salttålen-
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de plantearter, padder som strandtudse og grønbroget tudse og for eksempel dagsommerfugle, 

som ofte er tilknyttet tør, lys åben natur. Som grundlag for udpegningen af kerneområder for tør 

natur er anvendt GIS- lag med tørre naturtyper, såsom overdrev og heder, men også beskyttede 

sten- og jorddiger, beskyttede fortidsminder, samt veje og jernbanelinjer er indgået. Endeligt er 

der indgået konkret viden om tilstedeværelse af særligt beskyttede arter, samt jordtyper. I de 

tørre korridorer og kerneområder skal administrationen særligt tage hensyn til markfirben, dag-

sommerfugle og plantearter, der kræver næringsfattig, tør jord. De våde/fugtige korridorer og 

kerneområder er udpeget på grundlag af beskyttede naturtyper som vandløb, søer, enge og mo-

ser, samt jordtyper. Administrationen skal inden for de våde/fugtige korridorer tage særligt hen-

syn til odder og vandløbsfauna, samt padder, plantearter og insekter som lever på fugtig bund. 

Potentielle kerneområder og spredningskorridorer. 

 

De potentielle kerneområder og korridorer (økologiske forbindelser) er områder, som med tiden 

vil kunne udvikle sig til at blive en del af naturnetværket. Dette vil typisk kræve en indsats i form 

af naturgenopretning, vandløbsrestaurering (genåbning af rørlagte strækninger), ændret drift 

eller lignende. 

 

Der forudsættes en mindre restriktiv praksis i sagsbehandlingen for projekter, som ligger inden 

for et udpeget potentielt kerneområde eller spredningskorridor. 

 

 

 

Øst for ilandføringen er en del af kyststrækningen udpeget som spredningskorridor. 

 

Et større sammenhængende område, der omkranser erhvervsområdet på Stignæs, er udpeget 

kerneområde. Ilandføringspunktet og en del af kabelkorridoren, der forløber nord for erhvervs-

området, ligger således inden for dette område. 

 

Beskyttede naturtyper 

Naturbeskyttelsesloven beskytter bl.a. naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt 

deres levesteder samt de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisnings-

mæssige værdier. Herunder beskytter loven mod ændringer i naturtypernes tilstand  

 

Udvalgte retningslinjer: Natur – Slagelse Kommuneplan /19/ 

 9.6.3 Det samlede naturnetværk skal sikres mod forhold, der kan forringe levevilkårene for de 

tilstedeværende dyre- og plantearter. Der skal tages hensyn til den enkelte områdetype, som 

fremgår af kortbilag. 

 9.6.4 Inden for naturnetværket kan der som hovedregel kun opføres nye bebyggelser, som 

har direkte tilknytning til det enkelte jordbrug. Anden form for anlæg og bebyggelse kan kun 

finde sted, hvis det har til formål at fremme formidlingen af områdets kvaliteter, uden at disse 

tilsidesættes. Der skal tages hensyn til den enkelte områdetype, som fremgår af kortbilag. 

 9.6.5 Inden for naturnetværket vil beskyttelseshensyn veje tungere end benyttelseshensyn. 

 9.6.6 Inden for de potentielle kerneområder og spredningskorridorer skal der ske en grundig 

afvejning af de forskellige interesser, inden der planlægges eller gennemføres projekter, opfø-

res ny bebyggelse eller anlæg, som forhindrer, at området på sigt kan udvikle sig til et nyt na-

turområde eller en ny spredningskorridor. 

 9.6.7 Småbiotoper, der ikke allerede er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3, skal så vidt 

muligt bevares. 

 9.6.8 Fredning vil fortrinsvis blive benyttet inden for naturnetværket. Det er hensigten at 

anvende naturbeskyttelseslovens muligheder til at imødegå projekter, der vil skade væsentlige 

beskyttelseshensyn, herunder også kulturmiljøer, når sådanne projekter ikke kan forhindres 

gennem administration af anden lovgivning. 

 9.6.9 Fredning vil også blive overvejet i tilfælde, hvor det er en forudsætning for, at en nød-

vendig pleje kan sættes ind. I sådanne tilfælde kan offentlig erhvervelse også blive aktuel. 
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Naturtyperne, der er omfattet af lovens § 3, udgøres af:  

 Søer og vandhuller der er mindst 100 m2. 

 Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe der hver for sig eller i sam-

menhæng har et areal på mindst 2.500 m2. Moser under 2.500 m2 er også beskyttede, 

hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer. 

 De fleste vandløb er også beskyttede via en særskilt § 3-udpegning. 

Ved søer forstås både naturlige og helt eller delvist menneskeskabte vandhuller, bassiner og 

damme.  

 

Der skal søges dispensation hos Slagelse Kommune for at ændre tilstanden af § 3-beskyttede 

arealer. 

 

Der er sammenhængende beskyttede naturtyper langs kysten ved ilandføringen primært bestå-

ende af strandeng og søer. Desuden findes en større beskyttet sø, Magleby Lung, i den nordøstli-

ge del af korridoren. Dertil kommer en række mindre vandhuller, som ligger fragmenteret i land-

skabet samt et mindre vandløb ved Madevej/Østerhovedvej.   

 

Sammenfatning af naturinteresse på land i landkorridoren 

Øst for ilandføringen er en del af kyststrækningen udpeget som spredningskorridor. Et større 

sammenhængende område, der omkranser erhvervsområdet på Stignæs, er udpeget kerneområ-

de. Ved ilandføringen er et større sammenhængende § 3-beskyttet naturområde og der findes en 

større beskyttet sø, Magleby Lung, i den nordøstlige del af korridoren. Dertil kommer enkelte 

beskyttede vandhuller, som ligger fragmenteret i landskabet samt et mindre vandløb ved Made-

vej/Østerhovedvej.   
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4.2.10 Skov 

Korridoren indeholder fredskovsarealer og udpegninger af områder, hvor skov enten er ønsket 

ikke uønsket, og som ses illustreret på Figur 4-14. 

 

 

Figur 4-14 Fredskov og skovrejsning. Slagelse Kommuneplan indeholder ”negativområder”, hvor skov-
rejsning ikke er ønsket, mens skovrejsning er ønsket i ”positivområder”.   

 

Fredskov 

Skovloven har til formål at bevare og værne landets skove og hertil forøge skovarealet /13/. Lo-

ven har også til formål at fremme bæredygtig drift af landets skove, bevare og øge skovenes 

biologiske mangfoldighed og sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbe-

skyttelse og friluftsliv kan tilgodeses.  

 

Fredskovspligtige arealer er:  

 Arealer, som Miljøministeren har udpeget som fredskovspligtige.  

 Arealer, der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov.  

 Arealer med skov, der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer, 

der ejes af disse, og hvor skov etableres eller indfinder sig, samt tilhørende arealer uden 

træbevoksning.  

 

Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde ophæve fredskovspligten på et areal, der ikke længere er 

egnet til skovdrift. Derudover kan Naturstyrelsen give tilladelse til byggeri, anlæg og terræn-

ændringer på et fredskovsareal på vilkår om etablering af fredskov på et andet areal, jf. § 1 i 

bekendtgørelse om erstatningsskov /12/. Naturstyrelsen fastsætter størrelsen på erstatningssko-
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ven, jf. bekendtgørelsens § 2. Erstatningsskoven skal som udgangspunkt være mindst 110 % og 

højst 200 % af det areal, den skal erstatte. Ved etablering af strækningsanlæg fastsættes stør-

relsen af erstatningsskoven normalt til 200 % /12/.  

 

Inden for kabelkorridoren findes flere fredskovspligtige arealer:  

 

Tabel 4-8 Omtrentlig angivelse af eksisterende fredskovsarealer inden for landkorridoren . 

Lokalitet Matr. Nr. Ejerlavsnavn m2 

Østerhovedvej/Sevedøvej 3 Østerhoved By, Magleby Ca. 9.500 m2 

Stigsnæs Landevej 4a Holten By, Magleby Ca. 20.500 m2 

Stigsnæs Landevej 18b Holten By, Magleby Ca. 2.500 m2 

Stigsnæs Landevej 23 Østerhoved By, Magleby Ca. 7.600 m2 

Stigsnæs Landevej 31 Østerhoved By, Magleby Ca. 12.700 m2 

Stigsnæs Skov 12b Holten By, Magleby Ca. 4.500 m2 

Stigsnæs Skov 2d Holten By, Magleby Ca. 800 m2 

 

Skovrejsning  

Staten ønsker at fremme skovrejsning, således at skovarealet på landsplan øges til 25 % inden 

for en trægeneration. I dag er Danmarks skovareal på 12,4 %. Vestsjælland er en forholdsvis 

skovfattig egn i Danmark. Den samlede skovprocent for Slagelse kommune er ca. 10 %, heraf er 

ca. 60 % løvskov. 

 

Slagelse Kommuneplan omfatter udpegninger af områder hvor skovrejsning er ønsket (positiv-

områder) eller uønsket (negativ-områder): 

 

Skovrejsning positiv 

Områder hvor skovrejsning er ønsket er steder der er udpeget for dels af sikre kommunens 

grundvandsressourcer og dels for at sikre bynær skovrejsning. Endelig indgår udpegninger inden-

for naturnetværket, med henblik på at skabe bedre spredningsmuligheder for dyre- og planteliv. 

 

Skovrejsning negativ 

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, udpeges på steder, hvor skovrejsning er uforeneligt med 

andre planlægnings- og beskyttelseshensyn, såsom vejreservationer, kirkeomgivelser, kulturmil-

jøer, potentielle vådområder, råstofgraveområder, vindmølleområder m. bufferzone, byudvik-

lingsområder, naturnetværk, biogasanlægsområder og geologiske interesseområder. Områder i 

byzone er ikke med i udpegningen. 

 

 

Udvalgte retningslinjer: Skovrejsning – Slagelse Kommuneplan /19/ 

 9.7.2 I positivt skovrejsningsområde kan der plantes skov. 

 9.7.3 I negativt skovrejsningsområde, kan der ikke plantes skov. 

 9.7.4 Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til landskab, natur, kulturhistorie, friluftsliv samt 

drikke- og grundvandsinteresser. 

 9.7.5 Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til indsigten til kirker, jf. retningslinjer for kirke-

omgivelser.  

 

http://slagelse-kp13.odeum.com/dk/retningslinjer/5_kulturhistorie/52_kirkeomgivelser/52_kirkeomgivelser.htm
http://slagelse-kp13.odeum.com/dk/retningslinjer/5_kulturhistorie/52_kirkeomgivelser/52_kirkeomgivelser.htm
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Kabelkorridoren rummer områder, der er udpeget som negativområder. Dette vurderes ikke at 

være i konflikt med etablering af kabler eller kabelstation. Der er udlagt positivområder omkring 

Stigsnæs Skov, langs Stigsnæs Landevej og omkring Friheden ved Østerhovedvej. 

 

Sammenfatning af skov i landkorridoren 

Fredskov 

Korridoren for landkablerne indeholder mindre områder med fredskov.  

 

Skovrejsning 

Kabelkorridoren rummer områder, der er udpeget som negativområder, hvilket ikke er i konflikt 

med etablering af kabler eller kabelstation. Der er udlagt positivområder omkring Stigsnæs Skov, 

langs Stigsnæs Landevej og omkring Friheden ved Østerhovedvej. 

 

4.2.11 Geologi og landskab 

De geologiske bevaringsværdier omfatter landskaber og områder med varierende geologiske 

formationer, der har stor betydning for vores oplevelse af og forståelse for, hvordan landskabet 

oprindeligt er blevet dannet. Udpegningerne ses markeret på Figur 4-15. 

 

 

Figur 4-15 Udpegning af geologiske og landskabelige interesser samt strategiske mål for beskyttelsen af 
landskaberne. 
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Geologi 

I nærhed af korridorerne findes tre geologiske interesseområder af national betydning: Omø, 

Agersø og Basnæs Nor/Holsteinsborg Nor, hvoraf Basnæs Nor ligger inden for kabelkorridoren øst 

for ilandføringen. Desuden findes et geologisk interesseområde af lokal interesse: Stigsnæs 

Strandvolde, som er placeret inden for kabelkorridoren ved ilandføringen. 

 

 

 

Landskab 

Landskabet i Slagelse Kommune er præget af de såkaldte morænelandskaber. Moræne er de 

mere eller mindre bakkede landskaber, isen efterlod efter sidste istid. Landbruget præger store 

dele af landskabet karakteriseret ved dyrkede marker, der varieres af naturområder, ådale, sko-

ve og en del gods- og hovedgårdslandskaber. Som noget helt særligt og værdifuldt ses den så-

kaldte ”dobbeltkyst”, der er en betegnelse for en kyststrækning der er beskyttet af barrierer i 

havet i form af mindre øer. Dobbeltkysten, der her er tale om, forløber mellem Stigsnæs og 

Svinø (mellem Næstved og Vordingborg). Barrieren skabes af en række øer i Smålandsfarvandet, 

her Glænø, Enø, Gavnø og Dybsø, der afgrænser bl.a. Basnæs Nor og Dybsø Fjord fra Smålands-

farvandet /23/.  

 

Ud over kortlægningen af landskabstyper og fastsættelse af mål herfor, findes udpegninger af 

større uforstyrrede landskaber. Disse områder ligger imidlertid ikke i nærheden af kabelkorrido-

ren og behandles derfor ikke yderligere. 

 

Slagelse Kommuneplan 2013 indeholder en kortlægning af landskabstyper og strategiske mål for 

hver landskabstype. Landskabet er inddelt i kystforland, landbrugsflade, småbakket dødisland-

skab, ådal og øer. I nærhed af projektområdet findes følgende landskabstyper, hvortil der er 

knyttet strategiske mål, som overordnet har til formål enten at beskytte eller at bevare land-

skabstypen. 

 

Ved ilandføringen passeres et udpeget kystforland, der strækker sig ca. 500 meter ind i landet. 

Kystforlandet skal jf. kommuneplanen beskyttes.  

 

Herefter rummer kabelkorridoren landbrugsflader, der dels skal beskyttes og dels skal bevares. 

De udpegede landbrugsflader følger afgrænsningen af kystnærhedszonen og ligger henholdsvis 

øst for Askelunden og nord for Stigsnæs Landevej. Landskabet, der skal beskyttes, er i store 

træk sammenfaldende med det udpegede kulturmiljø omkring Borreby Hovedgård. 

 

I den vestlige del af kabelkorridorren findes endnu et kystforland, der bl.a. omfatter Stigsnæs 

Skov. 

 

Udvalgte retningslinjer: Geologi – Slagelse Kommuneplan /19/ 

 9.1.2 Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhænge skal 

bevares og beskyttes. De må ikke sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, 

skovbeplantning eller kystsikring. 

 9.1.3 I områder med geologiske bevaringsværdier skal det sikres, at de naturlige kystdynamiske 

processer ikke hæmmes eller hindres ved f. eks. kystbeskyttelse. 

 9.1.5 Er værdifulde geologiske områder truede, har Slagelse kommune mulighed for at sikre, at 

beskyttelsesinteresserne varetages gennem rejsning af en fredningssag. 
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Lavbundsarealer 

Lavbundsarealer omfatter typisk afvandede eller drænede enge, moser, søer og havområder. Ved 

ophør af landbrugsdrift på disse arealer vil værdifulde naturområder kunne opstå naturligt eller 

gennem naturgenopretning. Udpegningen af lavbundsarealer har derfor til formål at friholde om-

råderne for byggeri og anlæg.  

 

Der er ikke udpegede lavbundsarealer inden for korridoren. 

 

Sammenfatning af geologi og landskab i landkorridoren  

Geologi 

Ved ilandføringen krydses et udpeget område af geologisk interesseområde af lokal interesse.  

 

Landskab 

Ved ilandføringen passeres et udpeget kystforland, der strækker sig ca. 500 meter ind i landet.  

Herefter rummer kabelkorridoren landbrugsflader der dels skal beskyttes og dels skal bevares. 

De udpegede landbrugsflader følger afgrænsningen af kystnærhedszonen og ligger henholdsvis 

øst for Askelunden og nord for Stigsnæs Landevej. I den vestlige del af kabelkorridorren findes 

endnu et kystforland, der bl.a. omfatter Stigsnæs Skov. 

 

  

Udvalgte retningslinjer: Landskab – Slagelse Kommuneplan /19/ 

Beskyttede landbrugsflader  

9.4.10 På den beskyttede landbrugsflade kan der som udgangspunkt ikke beplantes. Nødvendi-

ge anlæg og bebyggelse skal etableres under hensyntagen til det omgivne landskab samt land-

brugets udviklingsmuligheder og arronderingsforhold. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses 

landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.  

 

Landbrugsflader, der skal vedligeholdes  

9.4.11 På landbrugsflade kan beplantes, etableres nødvendig bebyggelse og anlæg under hen-

syntagen til det omgivne landskab samt landbrugets udviklingsmuligheder og arronderingsfor-

hold. Byggeri skal som udgangspunkt tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale bygge-

skik.  

 

Beskyttet kystforland  

9.4.13 På det beskyttede kystforland kan der som hovedregel ikke beplantes, ikke opføres 

bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er er-

hvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til 

byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter. Al bebyggelse og 

anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.  

 

9.4.14 Beskyttelse af oplevelsen af kystforlandet vil veje tungere end benyttelseshensyn. Se 

desuden retningslinjer for kystnærhedszonen.   

 

Kystforland, der skal vedligeholdes  

9.4.15 På kystforland kan ikke opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygnin-

ger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. 

Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områ-

dets kvaliteter. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabet. Se desuden retningslinjer for 

kystnærhedszonen.   
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Lavbundsarealer 

Der er ikke udpegede lavbundsarealer inden for korridoren. 

 

4.2.12 Rekreative interesser  

Kortlægning af rekreative interesser på land tager udgangspunkt i rekreative områder, stiforbin-

delser, lystbådehavne, badestrande og strandjagt. Disse interesser ses illustreret på Figur 4-6. 

 

 

Figur 4-16 Rekreative interesser. 

 

Rekreative interesser 

De rekreative interesser i og omkring projektområdet omfatter: 

 Stigsnæs Skov 

 Stiforbindelse til Stigsnæs Skov 

 Både på land og på havet er der jagtinteresser, herunder strandjagt. 

 

Turisme 

Kultur, oplevelser og bevægelse nævnes i Slagelse Kommunes vision som et rammevilkår for 

både bosætning, erhvervsudvikling og turisme. I Slagelse Kommuneplan er landskabet opdelt i 

fire kategorier, kysten, øerne, købstæderne og det åbne land, med henblik på at fokusere på 

udvikling af mulighederne for oplevelser – både naturoplevelser og kulturoplevelser i samspillet 

mellem. Med udgangspunkt i denne opdeling og igennem den fysiske planlægning, kan turismen i 

kommunen blive understøttet. 

 



 

Smålandsfarvandet Havmøllepark 

Arealinteresser 

 

 

 

 

 

44 

 

Retningslinjer  

 11.0.1 Ved etablering af nye anlæg til turismeformål og ændring af eksisterende anlæg til 

turismeformål skal det dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og 

friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes. 

 11.0.7 Offentlighedens adgang til landskabet – herunder strande, skove, naturområder, for-

tidsminder – skal udbygges. 

 

Korridoren for landkablerne berører kysten og det åbne land. Derudover rummer øerne i Små-

landsfarvandet værdier i forhold til rekreative muligheder og turisme.  

 

Sammenfatning af rekreative interesser i landkorridoren  

De rekreative interesser i og omkring projektområdet omfatter Stigsnæs Skov og rekreative sti-

forbindelser. Både på land og på havet er der jagtinteresser, herunder strandjagt. 
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5. KONFLIKTSØGNING 

På baggrund af kortlægningen af beskyttelsesinteresser og potentielle konflikter inden for pro-

jektområdet, foretages en justering/indsnævring af korridorerne for kabler og stationer på land. 

Således reduceres korridoren som udgangspunkt fra en bredde på 1000 meter til en undersøgel-

seskorridor på ca. 300 meter med henblik på at finde den korridor, der giver færrest konflikter 

med eksisterende arealinteresser. Korridoren kan variere alt efter de lokale forhold.  

 

5.1 Potentielle konflikter offshore  

I nedenstående Tabel 5-1 sammenfattes potentielle konflikter på havet for hvert miljøtema, og 

anbefalinger til selve projektet fremhæves.  

 

Tabel 5-1 Potentielle konflikter på havet samt anbefalinger til afværgeforanstaltninger. 

Miljøtema Potentiel konflikt Anbefalinger 

Internationale beskyttelses-

områder 

På havet er der overlap mellem 
den nordlige del af kabelkorridor 
og Natura 2000 område N162: 
Skælskør Fjord og havet og ky-
sten mellem Agersø og Glænø.  

Det geografiske overlap kan ikke 
undgås ved en indsnævring af 
kabelkorridoren. En foreløbig 
konsekvensvurdering iht. habitat-
direktivet skal udføres med hen-
blik på vurdering af, om der er 
risiko for en væsentlig påvirkning. 

Natur- og vildtreservater Ingen.  

Planer på havet 

(Vandplaner, havstrategi, skal-

dyrvande, national overvågning) 

Det bemærkes, at området er 
udlagt med målsætning om god 
økologisk og kemisk tilstand. 

Der er overlap mellem undersø-
gelsesområdet og udpegede skal-
dyrvande 

 

Infrastruktur 

(militære områder, klappladser, 

kabler, råstofområder, rørlednin-

ger, havmølleparker, havbrug) 

 

Undersøgelsesområdet krydses af 
et strømkabel.  

 

Generelt anbefales det at friholde 
en korridor på 200 meter omkring 
kablerne. Det anbefales som 
udgangspunkt at friholde en kor-
ridor på 100 meter omkring dette 
specifikke kabel. 

Kulturhistoriske interesser Der er registreret i 1 fund i kabel-
korridoren og 9 fund i undersø-

gelsesområdet. Fundene er fra 
stenalderen og nyere tid.  

Arealindsnævring og afværgefor-
anstaltninger for arkæologiske 

fund og fortidsminder fastlægges 
i forbindelse med Vikingeskibs-
museets arkivalske kontrol og 
analyse af kortlægning af arkæo-
logiske værdier. 

Rekreative interesser I anlægsfasen kan der være på-
virkninger af rekreative kystnære 
områder. Etablering af søkabler 
kan skabe midlertidige barriereef-
fekter og restriktioner i forbindel-
se med etablering, som kan være 
til gene for eksempelvis sejlads, 
roning, lystfiskere og jagt.  

I drift kan selve havmølleparken 
kan danne en barriere for sejlads. 
Omfanget af barriereeffekten for 
lystbådesejlads afhænger af såvel 
den samlede udbredelse af hav-
mølleparken, som hvor tæt de 
enkelte havmøller står på hinan-
den på havet, og herunder om 
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Miljøtema Potentiel konflikt Anbefalinger 

det vil være muligt at sejle imel-
lem havmøllerne. 

 

Der sker ikke justering af korridoren som følge af de potentielle konflikter, men derimod medfø-

rer forslag om en supplerende landkorridor, at korridoren på havet udvides. Den supplerede 

landkorridor og den udvidede korridor på havet præsenteres på Figur 5-1.  

 

Der er ikke identificeret beskyttelsesinteresser inden for en udvidede kabelkorridor på havet. 

 

5.2 Potentielle konflikter on shore  

I forbindelse med idéfasen er der indkommet forslag til en ny potentiel mulighed for kabelføring 

på land, som er blevet tilføjet undersøgelsesområdet på land. Korridoren forløber vest for den 

oprindelige ilandføring og i nordvestgående retning, gennem erhvervsområdet på Stigsnæs. Der 

arbejdes derfor efterfølgende med to korridorer, en henholdsvis østlig og vestlig korridor. 

 

I nedenstående Tabel 5-2 sammenfattes de potentielle konflikter på land ved begge korridorer 

for hvert miljøtema, og anbefalinger til den efterfølgende justering af korridorerne beskrives. 

Dernæst foreslås afværgeforanstaltninger til selve projektet. 

 

Tabel 5-2 Potentielle konflikter på land samt anbefalinger til justering af korridorerne og afværgeforan-
staltninger.. 

Miljøtema Potentiel konflikt Justering af korridorer 

Internationale  

beskyttelsesområder 

Ingen påvirkning, idet der forudsæt-

tes underboret ved ilandføring jf. 

planlægningstilladelse. 

 

Fredninger og reservater  Korridorerne for landkablerne ligger 
inden for to fredede områder, Stigs-
næs og Borreby Gods, mens det østli-
ge område til mulig kabelstation lig-
ger inden for fredningen af Borreby 
Gods.  

Det anbefales at placere kabelsta-
tionen uden for det fredede om-
råde. Kablerne udgør mindre 
indgreb, men i det omfang det er 
muligt, kan disse også placeres 
uden for fredningerne. 

Infrastruktur 

 

På land er der en potentiel konflikt i 
forhold til højspændingsledningen 
langs Stigsnæs Landevej. 

Korridorerne kan indsnævres, 
således at der ikke er risiko for 
påvirkning af højspændingsled-
ningen. 

Drikkevandsinteresser Projektet vurderes ikke at medføre 
konflikter i relation til drikkevandsin-
teresser. 

 

Overordnet planlægning  En del af korridorerne ligger inden for 
kystnærhedszonen. 

Etablering er kabler og evt. kabelsta-
tion ved den vestlige ilandføring inden 
for erhvervsområdet kan give risiko 
for konflikter i forhold til eventuelle 
fremtidige udbygninger af erhvervs-
områderne. 

Der skal redegøres for den land-
skabelige påvirkning af det kyst-
nære landskab ved etablering af 
en kabelstation, når den endelige 
placering og udformning af stati-
onen er kendt. Dette gælder 
uanset valg af ilandføring. 

Bygge- og  
beskyttelseslinjer 

Korridorerne indeholder beskyttelses-
linjer omkring søen Magleby Lung og 
Stigsnæs Skov.  

Kabelkorridorerne indeholder fortids-
mindebeskyttelseslinjer omkring sam-
let set fire fortidsminder, hvor den 
vestlige ilandføring berører en enkelt 

Ved justering af korridorerne kan 
påvirkning af skovbyggelinjen og 
søbeskyttelseslinjen undgås. 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen 
omkring fortidsmindet på Stigs-
næs i den vestlige del af korrido-
ren kan undgås ved indsnævrin-
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Miljøtema Potentiel konflikt Justering af korridorer 

beskyttelseslinje og den østlige iland-
føring berører to beskyttelseslinjer. 
Endelig findes to fortidsmindebeskyt-
telseslinje tæt på Stigsnæsværket. 

Korridorerne ligger inden for strand-
beskyttelseslinjen. Der vurderes ikke 
at være konflikter i forhold til strand-
beskyttelseslinjen, da kablerne forud-
sættes underboret på disse stræknin-
ger. 

gen. 

Korridorerne omfatter uanset 
justeringen og valg af ilandføring 
strandbeskyttelseslinjen.  

Kulturhistoriske interesser Hvis kablerne krydser beskyttede 
diger er der risiko for påvirkning.  

I forbindelse med anlægsarbejdet kan 
der være risiko for påvirkning af fire 
fredede fortidsminder med tilhørende 
fortidsmindebeskyttelseslinjer. 

Det forudsættes, at kablerne anlæg-
ges uden påvirkning af bevaringsvær-
dige bygninger. 

 

Påvirkning af diger kan reduceres 
ved indsnævring af den østlige 
korridor. 

Fortidsmindet på Stigsnæs i den 
vestlige del af korridorerne kan 
undgås ved indsnævringen. 

Risiko for påvirkning af fortids-
minder kan reduceres ved place-
ring af det endelige kabeltracé 
uden for fortidsmindebeskyttel-
seslinjerne. Dette kan gøres i 
samarbejde med museet. 

Derudover gælder museumsloven 
generelt, som § 27, stk. 2, fore-
skriver, at hvis der findes spor af 
fortidsminder under jordarbejde 
på land, skal anlægsarbejdet 
straks standses, og fundet skal 
anmeldes til det ansvarlige kul-
turhistoriske museum. 

Jordforurening  Korridorerne indeholder forurenede 
grunde. Erhvervsområdet Tjørnehøj 
ved den vestlige ilandføring indehol-
der V2-kortlagte grunde, mens begge 
korridorer rummer forurenede grunde 
omkring Stigsnæsværket. 

Den V1-kortlagte grund på Stigsnæs-
værket kan være i konflikt med etab-
lering af kablerne ved koblingen til 
det eksisterende stationsanlæg. 

Anlæg af kabler og kabelstation med-
fører håndtering af jord, der kan være 
forurenet. Det forudsættes, at arbej-
det udføres efter gældende retnings-
linjer i Slagelse Kommune og i hen-
hold til jordforureningsloven.   

 

Naturinteresser på land Der er en potentiel væsentlig konflikt 
ved begge ilandføringer, hvor et stør-
re sammenhængende beskyttet na-
turområde skal passeres.  

Magleby Lung, den beskyttede sø, 
kan ligeledes være i konflikt med 
projektet, i det tilfælde at kablerne 
placeres i den nordlige del af den 
østlige korridor.  

Særligt værdifulde naturområder kan 
underbores. Underboringer kan også 
indebære negative påvirkninger, så 
det skal i forbindelse med den mere 

Selv ved en justering af korrido-
ren er der risiko for negativ på-
virkning af naturområder, særligt 
ved ilandføringerne. Denne på-
virkning kan afværges ved un-
derboringer og er endvidere en 
forudsætning ved passage af 
Natura 2000 området, jf. indhen-
tede planlægningstilladelse.  

Påvirkning af Magleby Lung kan 
undgås ved indsnævring af den 
østlige korridor. 
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Miljøtema Potentiel konflikt Justering af korridorer 

detaljerede gennemgang af naturfor-
hold (baggrundsnotat ”naturinteres-
ser”) undersøges mere detaljeret på 
hvilke strækninger det anbefales at 
lave underboringer. 

 

Skov Korridorerne for landkablerne inde-
holder mindre områder med fredskov.  

Kabelkorridorerne rummer områder, 
der er udpeget som negativområder 
hvor skovrejsning ikke er ønsket, 
hvilket ikke er i konflikt med etable-
ring af kabler eller kabelstation.  

Der er udlagt positivområder omkring 
Stigsnæs Skov, langs Stigsnæs Lan-
devej og omkring Friheden ved Øster-
hovedvej, hvor skovrejsning er øn-
sket.  

Etablering af kabler kan være i kon-
flikt med udpegningen af områder, 
hvor skov er ønsket, idet kablerne vil 
blive pålagt et deklarationsareal. 
Inden for dette, kan der være forbud 
mod beplantning i en bredde af ca. 7 
meter omkring kablerne. 

Korridorerne kan justeres, så 
fredskovsområderne ikke længere 
ligger inden for korridorerne. Hvis 
der fortsat er fredskov inden for 
korridorerne, kan der i forbindel-
se med detailplanlægningen tages 
hensyn til områderne, så påvirk-
ning undgås. 
 

 

Geologi og landskab  Geologi 
Ved begge ilandføringer krydses et 
udpeget område af geologisk interes-

seområde af lokal interesse. De geo-
logiske træk må jf. kommuneplanen 
ikke sløres eller ødelægges af grav-
ning eller tekniske anlæg. 

Landskab 
Ved den østlige ilandføring passeres 
et udpeget kystforland, der strækker 
sig ca. 500 meter ind i landet.  

De udpegede landbrugsflader følger 
afgrænsningen af kystnærhedszonen 
og ligger henholdsvis øst for Askelun-
den og nord for Stigsnæs Landevej. 
Etablering af kabler vurderes ikke at 
være en væsentlig konflikt, men etab-
lering af kabelstationen kan være i 

konflikt med udpegningen af en land-
brugsflade, der skal bevares. 

Der kan forekomme permanente 
påvirkninger på strækninger, hvor 
kablerne krydser levende hegn eller 
skovbevoksninger, idet der ikke kan 
genplantes ovenpå kablerne. Der vil 
derfor være visuelle påvirkninger 
særligt ved en eventuel krydsning af 
bevoksningerne langs Stigsnæs Lan-
devej og Klintevej, alleen på Askelun-
den samt det nord-sydgående leven-
de hegn vest for Østerhovedvej.  

De visuelle forhold håndteres i bag-
grundsnotaterne ”landskab og visuali-

sering”. 

De geologiske interesseområder 
er i risiko for at blive påvirket, 
selv ved en indsnævring af korri-

dorerne. Der kan foretages un-
derboring på en del af stræknin-
gen ved ilandføringen (påkrævet i 
relation til strandbeskyttelseslin-
jen). På resterende strækninger, 
bør terrænet retableres, for at 
reducere den permanente påvirk-
ning af området. 

Kystforlandet vil blive krydset 
selvom den østlige korridor ind-
snævres. Kystforlandet ligger 
imidlertid uden for korridoren for 
kabelstationen. 

Korridoren for den østlige kabel-
stationen kan reduceres, så det 

udpegede landskab ikke påvirkes 
direkte. 

Påvirkning af levende hegn og 
skovbevoksninger kan reduceres 
ved enten at indsnævre korrido-
ren eller at planlægge kabeltrace-
et vinkelret på bevoksningerne 
for derved at minimere indgreb.  
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Miljøtema Potentiel konflikt Justering af korridorer 

Rekreative interesser De rekreative interesser omfatter 
Stigsnæs Skov og rekreative stifor-
bindelser. Påvirkningen vurderes at 
være af mindre omfang, da der ikke 
inddrages udpegede rekreative area-
ler eller krydses stiforbindelser. 

Ved ilandføringerne kan der være 
mindre påvirkninger af rekreative 
interesser knyttet til stranden i form 
af anlægsgener. Derudover kan pro-
jektet medføre visuelle gener, som 
beskrevet for ”Geologi og landskab”. 

Påvirkning af de rekreative inte-
resser ændres ikke væsentligt 
ved justering af korridorerne. 

 

5.3 Justeret kabelkorridor på land  

På baggrund af de identificerede potentielle konflikter, er der foretaget en justering/indsnævring 

af korridorerne for landkabel og mulig kabelstation med henblik på at minimere konflikterne.  

 

Inden for de justerede og indsnævrede korridorer kan der etableres kabler til kobling af havmøl-

leparken med det nationale eltransmissionsnet. Derudover kan der som udgangspunkt placeres 

én station i enten den østlige eller vestlige korridor for kabelstation, afhængig af valg af ilandfø-

ring.  

 

Inden for landkorridorerne vil der blive foretaget undersøgelser af miljøforhold i forbindelse med 

VVM-redegørelsen, og områderne benævnes derfor også ”undersøgelsesområderne på land”. På 

baggrund af VVM-redegørelsens resultater kan det forventes, at området for mulig placering af 

kabler og station justeres/indsnævres yderligere til et egentligt planområde. 

 

Undersøgelsesområderne på land fremgår af Figur 5-1, hvor også de væsentligste beskyttelsesin-

teresser er markeret. Påvirkning af disse er så vidt muligt søgt undgået ved at reducere bredden 

af korridorerne og ved ændring af korridorernes forløb. Der vil fortsat være risiko for påvirkning 

af beskyttelsesinteresser, hvilket skal håndteres ved fastlæggelse af den endelige placering af 

kabeltracé og placering af kabelstationen.  

 



 

Smålandsfarvandet Havmøllepark 

Arealinteresser 

 

 

 

 

 

50 

 

 

Figur 5-1 Forslag til justering og indsnævring af landkorridorer samt tilpasset korridor til ilandføring af 
søkabel. 

 

Justeringen af korridorerne betyder overordnet set, at en række potentielle påvirkninger reduce-

res eller kan undgås, herunder påvirkning af fredede områder ved den mulige østlige kabelstati-

on. Den reelle påvirkning afhænger bl.a. af valg af ilandføring, kablernes og kabelstationens pla-

cering samt anlægsmetode.  

 

I Tabel 5-3 beskrives betydningen af at justere korridorerne i forhold til de potentielle miljøpå-

virkninger.  

 

Tabel 5-3 Potentiel påvirkning inden for undersøgelsesområdet på land. 

Miljøtema Potentiel påvirkning inden for undersøgelsesområdet på land 

Internationale beskyttelses-

områder 

Ingen, idet der er forudsat underboring af en del af Natura 2000-

området på land. 

 

Fredninger og reservater Den østlige korridor for landkablerne ligger fortsat inden for det fredede 
område omkring Borreby Gods, men området til mulig kabelstation er 
reduceret, så det ikke længere er i konflikt med fredningen.  

Infrastruktur Den potentielle konflikt med højspændingsledningen langs Stigsnæs 
Landevej er kraftigt reduceret som følge af den justerede korridor. 

Drikkevandsinteresser Projektet vurderes ikke at medføre konflikter i relation til drikkevandsin-
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Miljøtema Potentiel påvirkning inden for undersøgelsesområdet på land 

teresser. 

Overordnet planlægning  En del af korridoren ligger fortsat inden for kystnærhedszonen. Hoved-
parten af landkorridoren ligger inden for erhvervsområdet på Stigsnæs, 
som er omfattet af kommuneplanramme 63.E1. Den vestlige ilandføring 
forløber gennem erhvervsområdet. 

Bygge og beskyttelseslinjer De justerede kabelkorridorer berører ikke beskyttelseslinjer omkring 
søen Magleby Lung og Stigsnæs Skov. Kabelkorridorerne indeholder 
fortidsmindebeskyttelseslinjer omkring tre fortidsminder, hvoraf Skan-
sen kan blive berørt ved begge ilandføringer.  

Kulturhistorie interesser Den østlige kabelkorridor indeholder en kort strækning af et enkelt 
beskyttede dige i den nordøstlige del af området samt tre fredede for-
tidsminder med tilhørende fortidsmindebeskyttelseslinjer.  

Den vestlige korridor indeholder to fredede fortidsminder med beskyt-
telseslinjer. 

Jordforurening  Kabelkorridorerne indeholder fortsat forurenede grunde. 

Naturinteresser på land Der er fortsat en potentiel væsentlig konflikt ved ilandføringerne, hvor 
et større sammenhængende beskyttet naturområde skal passeres.  

Den vestlige korridor berører et beskyttet vandløb, Maderenden. Magle-
by Lung, den beskyttede sø, er ikke længere i risiko for påvirkning. 

Skov  Den østlige korridor  for landkablet indeholder et mindre område med 
fredskov på Østerhovedvej/Sevedøvej. Fredskovsarealerne langs Stigs-
næs Landevej indgår ikke længere i korridorerne. 

Geologi og landskab  Geologi 
Ved ilandføringerne krydses et udpeget område af geologisk interesse-
område af lokal interesse. De geologiske træk må jf. kommuneplanen 
ikke sløres eller ødelægges af gravning eller tekniske anlæg. 

Landskab 
Ved den østlige ilandføring passeres et udpeget kystforland, der stræk-
ker sig ca. 500 meter ind i landet. Korridoren ligger fortsat inden for 
udpegede landbrugsflader, der skal bevares. Ligeledes kan der i korrido-
ren være visuelle påvirkninger ved en eventuel krydsning af bevoksnin-
gerne langs Stigsnæs Landevej og Klintevej, alleen på Askelunden samt 
det nord-sydgående levende hegn vest for Østerhovedvej. 

Rekreative interesser Påvirkningen af rekreative interesser er af mindre betydning, og vurde-
res uændret som følge af justeringen af korridorerne.  
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6. LODSEJERFORHOLD 

Oplysningerne om ejerforhold er hentet fra Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) 
og er herefter koblet sammen med matriklen vha. ejendomsnummeret. Inden for korridoren ses 
også korte vejstrækninger, som optræder som ”ikke oplyst”. Dette er ikke nødvendigvis udtryk 

for, at der ikke er viden om ejerskabet i registeret, men kan skyldes en upræcis digitalisering af 
registerets oplysninger, som kan være foretaget i flere omgange. 
 

Lodsejerne inden for korridorerne er overvejende selskaber, mens en mindre del af området i den 

østlige korridor ejes af privatpersoner. 

 

 

Figur 6-1 Figuren viser matrikler i området fordelt på ejertype.  
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7. LER 

Generelle ledningsoplysninger ses i afsnit 4.2.3 på Figur 4-4, mens resultat af LER-søgning og 
indhentede oplysninger, der er foretaget for de indsnævrede korridorer fremgår af Figur 7-1. 
 

 

 

Figur 7-1 Ledningsoplysninger, LER. 
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