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0. RESUME 

Denne miljøredegørelse er baseret på undersøgelser foretaget i et område i Nordsøen 

betegnet 31-187. Råstofområdet er beliggende umiddelbart op ad et allerede ansøgt 

område betegnet 31-187/200 Jyske Rev (Orbicon 2014) 

 

Redegørelsen er udarbejdet med det formål at belyse de miljømæssige konsekvenser 

af en forventet tilladelse til indvinding af råstofindvinding i området. Redegørelsen er 

et bilag til den ansøgning om tilladelse til indvinding i området, der er udarbejdet af 

Thyborøn Nordsøral A/S, og hvori den planlagte indvindingsaktivitet er nærmere 

beskrevet 

 

Redegørelsen er udarbejdet i forhold til en teoretisk indvindingsmængde svarende til 

op til VVM grænsen (< 1 mio. m³ om året og < 5 mio. m³ over 5 år). 

 

De biologiske og substratmæssige forhold i ansøgningsområdet og den 

omkringliggende sikkerhedszone på minimum 500 m, blev kortlagt ved en kombination 

af geofysiske og biologiske undersøgelser. Således blev der udarbejdet en 

heldækkende sidescanmosaik af området, som efterfølgende blev benyttet til at 

fremstille et substrattypekort og naturtypekort. Visuelle verifikationer af 

substratmæssige og biologiske forhold blev gennemført ved hjælp af ROV. 

 

Substratmæssigt indeholder ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev sand, grus og 

enkelte delområder med stenbestrøning. Ansøgningsområdets sikkerhedszone på 

minimum 500 m, var domineret af sand og grus med indslag af stenbestrøning og 

enkelte stenrev.  

 

Biologisk set optrådte kun få arter på de sandede og grusede områder og kun med 

lave dækningsgrader. I områder med stenbestrøning blev der registreret mere artsrige 

samfund.  

 

Af fisk blev der på de sandede og grusede områder kun registreret enkelte fiskearter, 

herunder sandkutling og fladfisk. Der blev desuden observeret torsk i de stenede 

områder. 

 

Der blev registreret én art af makroalger i undersøgelsesområdet – blodrød ribbeblad, 

som var fasthæftet til større sten.  

 

Den umiddelbare nærzone for råstofindvindingen vil periodisk set blive marginalt 

negativt påvirket, og nogen mortalitet af ikke mobil fauna må påregnes. De 

observerede arter er meget almindelige i Nordsøen, og indvindingsaktiviteten vurderes 

derfor ikke at have en væsentlig effekt, hverken på lokal eller regional skala.  

 

De registrerede arter kan, jævnfør deres tilstedeværelse i dette relativt 

bølgeeksponerede område, betegnes som værende hårdføre og må forventes at 

kunne tåle en vis grad af suspenderet materiale i vandfasen.  
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Ansøgningsområdet rummer kun lave tætheder af vandfugle. Det drejer sig dels om 

lave tætheder af egentlige havfugle som mallemukker, suler og alkefugle, som 

hovedsagelig forekommer i vinterhalvåret, dels om måger, der forekommer hele året. 

De to nærmeste Fuglebeskyttelsesområder ligger ca. 40 km fra indvindingsområdet 

og råstofindvindingen vil derfor ikke påvirke udpegningsgrundlaget for disse områder. 

 

I forhold til de fuglearter, der er kendt fra ansøgningsområdet, kan den planlagte 

råstofindvinding først og fremmest medføre reducerede fourageringsmuligheder for de 

fiskeædende arter, herunder særligt alk og lomvie under og umiddelbart efter 

indvindingsaktiviteten på grund af nedsat sigtbarhed i vandsøjlen i umiddelbar nærhed 

af indvindingen. Desuden kan indvindingsfartøjets fysiske tilstedeværelse og støj 

forstyrre fuglene. Da det berørte område imidlertid kun udgør en meget lille del af det 

samlede areal, der udnyttes af de relevante arter, vurderes disse – og de øvrige 

potentielle påvirkninger fra indvindingsarbejdet - dog samlet set at have en ubetydelig 

effekt på fuglene. 

 

På grund af den ringe udbredelse af marine pattedyr, herunder marsvin, ved 

undersøgelsesområdet forventes ingen effekter ved indvindingsaktiviteten på disse 

arter. 

 

Det vurderes på baggrund af de gennemførte undersøgelser og tilgængelige litterære 

kilder, at den påtænkte indvinding i ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev ikke vil 

have nogen væsentlig negativ indvirkning på de observerede biologiske elementer i 

området. Eventuelle effekter vil være af kort varighed og være fuldt ud reversible.  
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1. BAGGRUND 

1.1. Indledning 

Redegørelsen er udarbejdet med det formål at belyse de miljømæssige konsekvenser 

af en forventet tilladelse til indvinding af råstoffer i området. Redegørelsen er et bilag 

til den ansøgning om tilladelse til indvinding i området, der er udarbejdet af Thyborøn 

NordsøRal A/S, og hvori den planlagte indvindingsaktivitet er nærmere beskrevet. 

 

Thyborøn Nordsøral ønsker at indvinde råstoffer i et råstofområde betegnet område 

31-187 Jyske Rev, som er beliggende på Jyske Rev ca. 49 km VNV fra Thyborøn. I 

relation til mængder mm. henvises til selve ansøgningen, men redegørelsen er 

udarbejdet i forhold til en teoretisk indvindingsmængde svarende til op til VVM 

grænsen (< 1 mio. m³ om året og < 5 mio. m³ over 5 år). 

 

Nærværende miljøvurdering er bilag til ansøgningen om indvinding af marine råstoffer 

fra område 31-187 Jyske Rev. Afgrænsningen for ansøgningsområde 31-187 Jyske 

Rev kan ses dels af Figur 1-1 og af Figur 2-1 i kapitel 2, hvor også hjørnekoordinater 

findes. Umiddelbart op ad nærværende råstofområde findes område 31-187/200 

Jyske Rev, hvorfra Thyborøn Nordsøral allerede har ansøgt om tilladelse til indvinding 

af råstoffer (Orbicon 2014). Undersøgelsesområdet omfatter begge råstofområder. 

 

Fase 1b området er 18,5 km
2
 mens sikkerhedszonen har et areal på 12,1 km

2
.  

Ansøgningsområdet alene har et areal på ca. 2,3 km
2
. Fase 1b området og 

sikkerhedszonen kaldes tilsammen for undersøgelsesområdet og dækker 30,6 km
2
. 
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Figur 1-1: Oversigtskort over ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev. På kortet vises fase 1b området som 
en rød kasse, sikkerhedszonen med grønt og ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev med blåt. Det allerede 
ansøgte område 31-187/200 Jyske Rev er afgrænset af en sort kasse.  

Nærværende rapport omfatter afrapporteringen af de miljømæssige undersøgelser, 

der er krævet i forbindelse med ansøgning om indvinding af råstoffer i område 31-187 

Jyske Rev. Undersøgelsesprogrammet er udformet i overensstemmelse med bilag I, 

fase II, litra a-d i bekendtgørelse nr. 1452 af 15/12/2009 om ansøgning af tilladelse til 

efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden, som krævet af Naturstyrelsen. 

 

I henhold til ”Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og 

indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og 

indvundne råstoffer”, udarbejdes der heldækkende sidescanmosaik, substrattypekort 

samt et naturtypekort. I nærværende miljøredegørelse er naturtypekortet udarbejdet 

på baggrund af substrattypekortet, samt ud fra visuelle verifikationer gennemført med 

ROV fra alle substrattyper.  

 

Derudover blev der gennemført geofysiske undersøgelser, herunder seismisk 

kortlægning og vibrocore boreprøver således, at råstofressourcens mægtighed kunne 

fastslås. De geofysiske undersøgelser blev gennemført af GEUS i forsommeren 2013 

og er afrapporteret separat (se bilag 1).  

 

I nærværende miljøredegørelse er de visuelle verifikationer af overfladesubstrat og 

biologiske elementer gennemført vha. ROV på 16 verifikationslokaliteter indenfor 

undersøgelsesområdets afgrænsning. Undersøgelserne er udført i sammenhæng med 

ansøgning om indvinding af råstoffer fra det nærliggende råstofområde 31-187/200 

Jyske Rev (Orbicon 2014). 
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1.2. Indvindingsmetode og fartøj 

For en beskrivelse af indvindingsmetode og påtænkte fartøjer henvises til den 

udarbejdede ansøgning.   
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2. INDVINDINGSOMRÅDE 31-187 JYSKE REV SAMT SIKKERHEDSZONE 

 

I rapporten opereres der med følgende områdebetegnelser (Se Figur 2-1): 

 

• Ansøgningsområdet:  

Indvindingsområdet, hvor der ansøges om råstofindvinding, afgrænses af rette 

linjer mellem nedenstående punkter (Grader decimalgrader, datum WGS84): 

 

Østlig Længde                Nordlig Bredde 

7°18,00 56°44,54 

7°18,80 56°44,74 

7°20,06 56°44,74 

7°20,11 56°44,68 

7°19,43 56°44,48 

7°19,47 56°44,37 

7°20,36 56°44,44 

7°20,52 56°44,28 

7°18,00 56°43,95 

 

 Fase 1b området: Detailkortlægningsområdet for nærværende 

undersøgelser. Hjørnekoordinaterne er givet herunder. 

 

Østlig Længde Nordlig Bredde 

7° 18.00’  56° 44.73’ 

7° 18.00’  56° 43.43’ 

7° 20.68’  56° 42.56’ 

7° 22.88’  56° 40.38’ 

7° 24.00’  56° 40.72’ 

7° 24.00’  56° 42.00’ 

7° 22.80’  56° 42.26’ 

7° 22.07’  56° 42.74’ 

7° 20.08’  56° 44.73’ 

 

 

 Sikkerhedszonen: Er lagt som en 500 m bred zone rundt om fase 1b 

området. Sikkerhedszonen er således beliggende minimum 500 m uden om 

ansøgningsområdet.  

 

 Undersøgelsesområdet: Består af fase 1b området samt den tilhørende 500 

m sikkerhedszone. I denne rapport fokuseres primært på 

overfladesedimenttyper og associerede naturtyper samt påvirkninger af fugle 

og marine pattedyr inden for dette område. 

 
På Figur 2-1, er ovenstående termonologier illustreret.  
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Undersøgelsesområdet har et samlet areal på ca. 30,6 km
2
, mens 

ansøgningsområdets areal er ca. 2,3 km
2
. Selve sikkerhedszonen har et areal på ca. 

12,1 km².  

 

 
Figur 2-1: Oversigtskort over ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev. Fase 1a området er illustreret med 
orangestiplede linjer. Fase 1b-området er indtegnet som en rød kasse mens ansøgningsområde 31-187 
Jyske Rev er afgrænset af en blå kasse. Det tidligere ansøgte område 31-200 Jyske Rev er afgrænset af en 
sort kasse. Sikkerhedszonen er illustreret med lysegrøn.  
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3. METODEVALG OG DESIGN 

Undersøgelsesprogrammet er udformet i overensstemmelse med bilag I, fase II, litra 

a-d i bekendtgørelse nr. 1452 af 15/12/2009 om ansøgning af tilladelse til 

efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden. Ifølge denne bekendtgørelse 

skal en efterforskning efter marine råstoffer inkludere to separate faser: 

- Fase 1 – Kortlægning: 

o a. I fase 1a gennemføres en seismisk storskalakortlægning, som 

danner grund for en senere projektafgrænsning. Kortlægningen 

udføres med seismiske instrumenter 

o b. I fase 1b gennemføres der en detailkortlægning, så man på 

detaljeret vis kan udtale sig om overfladesedimentets karakter.   

- Fase 2 – Miljøvurdering: I fase 2 gennemføres en konkret vurdering af 

indvindingsaktiviteternes potentielle effekter på miljøet. I denne vurdering skal 

indgå 1) udarbejdelsen af et overfladesedimentkort, 2) en biologisk screening, 

3) vigtigste resultater samt 4) en samlet vurdering af områdets biologiske 

værdi samt en vurdering af påvirkningen af de biologiske værdier ved 

indvindingsaktiviteten. 

Afgrænsningen for fase 1a området kan ses på Figur 2-1. Kortlægningen af fase 1a og 

fase 1b området blev gennemført ved et kombineret survey med en sejllinjebredde på 

100 m, se Figur 3-1. I den forbindelse blev der bl.a. gennemført overfladenær seismik 

og heldækkende sidescansonering. Som man kan se af nedenstående figur, 

indeholder undersøgelsesområdet også det tidligere ansøgte område 31-200 Jyske 

Rev. 
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Figur 3-1: Sejllinjer for gennemførte fase 1a og fase 1b undersøgelser. På kortet svarer ”Interesseområde” 
til fase 1b området mens ”påvirkningszonen” svarer til sikkerhedszonen. Ansøgningsområde 31-187 Jyske 
Rev er markeret med blåt, mens det allerede ansøgte område 31-200 Jyske Rev er illustreret med sort. 

Datagrundlaget for nærværende rapport er dels en heldækkende sidescanmosaik og 

dels visuelle verifikationer med ROV. Derudover er historiske og litterære data 

benyttet for at kvalificere potentielle effekter på fisk, fugle og havpattedyr. 

 

Resultatet af denne sidescansonering er en heldækkende sidescanmosaik, der 

beskriver overfladesedimenterne i området. Ud fra sidescanmosaikken udarbejdes et 

1. generations substrattypekort, som inddeler det undersøgte område i en række 

substrattyper. Ud fra visuelle verifikationer gennemført med ROV udarbejdes et 

verificeret 2. generationstypekort, som benyttes til at fremstille et naturtypekort for 

undersøgelsesområdet.  

 

Herunder beskrives de metoder, der er benyttet i forbindelse med nærværende 

konsekvensvurdering.  

 

3.1. Sidescansonering 

I relation til udførsel af fase 1b kortlægningen blev der gennemført heldækkende 

sidescansonering (mærke Edgetech 4000) inkl. den tilhørende sikkerhedszone på 500 

m. De geofysiske undersøgelser blev gennemført af GEUS i perioden 28-29. juni 2013 

på fartøjet M/V Laura. Resultaterne fra dette survey er afrapporteret separat og kan 

ses i bilag 1. I denne miljøvurdering benyttes den udførte pejling og sidescanmosaik, 

som baggrund for vurderingerne. 
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Sidescansonaren er specielt anvendelig til beskrivelse af havbundens ruhed og 

dermed indirekte af bundens substratsammensætning. På sidescanbillederne er det 

således forskellen i ruhed på havbunden, som gør det muligt at identificere og adskille 

forskellige substrattyper med deres specielle karakteristika eller objekter, så som 

sandbund, grusbund, sten, boblerev, vrag mm.  

 

Øvrige specifikationer for det benyttede udstyr og fartøj kan ses i bilag 1, den 

geofysiske afrapportering. 

 

3.2. Visuelle verifikationer med ROV 

Visuelle verifikationer på udvalgte lokaliteter blev gennemført af Orbicon i sommeren 

2013 med følgende formål:  

 

 at verificere og dokumentere substrattyperne som input til sidescanmosaikken 

og det endelige substrattypekort 

 at dokumentere de overordnede biologiske forhold, der knytter sig til de 

forskellige substrattyper (dominerende flora- og faunaforhold) 

 at verificere og undersøge eventuelle ”uidentificerede objekter”, der blev 

registreret på sidescanmosaikken   

 

Verifikationspunkterne blev udpeget på baggrund af den udarbejdede 

sidescanmosaik. Til de visuelle verifikationer blev der benyttet en ROV af mærket 

Seabotix LBV 150, som blev opereret fra survey-fartøjet MS Bodil. 

 

Resultatet af den verificerede sidescanmosaik er et endeligt substrattypekort og et 

naturtypekort (substratforhold med associerede flora-faunasamfund), som indgår i den 

samlede konsekvensvurdering i relation til den planlagte råstofindvinding.  

 

Sidescanmosaik, substrattypekort samt naturtypekort findes i resultatafsnittet. 

Logbogen fra ROV-verifikationerne kan ses i bilag 2. Klikbare kort med video fra hver 

ROV-verifikation kan ses på DVD-strukturen.  
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4. RESULTATER  

4.1. Indledning 

Undersøgelsesområdet blev kortlagt ved en kombination af heldækkende 

sidescansonering og visuelle verifikationer med ROV. Der blev gennemført i alt 16 

visuelle verifikationer, hvor der ligeledes blev optaget video.  

 

4.2. Beskrivelse af undersøgelsesområdets substratmæssige og biologiske forhold  

Overordnet set er ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev et gruset område med 

delområder med indslag af sand samt delområder med stenbestrøning. Der blev kun 

registreret få biologiske elementer på sand- og grusbunden, mens biodiversiteten var 

højere på lokaliteter med stenbestrøning. Bølgeribber i det groft sandede substrat 

vidnede om områdets bølgepåvirkede karakter.  

 

Ansøgningsområdet og sikkerhedszonen adskilte sig ikke væsentligt fra hinanden 

med hensyn til substratforhold og registrerede biologiske samfund. Dog findes en 

lokalitet med spredte sten ca. 100 meter øst for ansøgningsområdet.  

 

4.2.1 Dybdeforhold 

På Figur 4-1 herunder ses dybdeforholdene for undersøgelsesområdet. Dybdekortet 

er genereret ud fra data indsamlet ved det geofysiske survey, se bilag 1. Som man 

kan se, varierede dybderne mellem 20 og 38 meter indenfor undersøgelsesområdet.  

 

Vanddybderne var generelt lavest i den nordlige del af undersøgelsesområdet og  

dybest i den sydvestlige del af området.  

 

 
Figur 4-1: Dybdekort for indvindingsområde 31-187 Jyske Rev, samt sikkerhedszonen.   
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4.2.2 Sidescanmosaik og substrattypekort 

Ansøgningsområdet samt sikkerhedszone blev undersøgt på baggrund af en 

heldækkende sidescansonering. Den udarbejde sidescanmosaik kan ses herunder og 

findes i større udgave i bilag 3. 

 

 
Figur 4-2: Sidescanmosaik for undersøgelsesområde 31-187 Jyske Rev med markering af de gennemførte 
ROV-verifikationer. 

På baggrund af sidescanmosaikken, kunne substratet i undersøgelsesområdet 

inddeles i fire forskellige substrattyper: 

 

 Type 1: Sand: områder bestående primært af fast sandbund med varierende 

bundformer (ofte dynamisk). Sand er i geologisk forstand defineret med en 

kornstørrelse på 0,06 – 2,0 mm. 

 

 Type 2: Sand, grus, småsten og enkelte større sten: områder domineret af 

sand men med varierende mængder af grus og småsten samt enkelte spredte 

store sten (<1-10 %). 

 

Denne substrattype består af en blanding af sand og grus med en 

kornstørrelse på ca. 2 – 20 mm og småsten med en størrelse på ca. 2 – 10 

cm. Substrattypen indeholder også enkelte større sten fra ca. 10 cm og større, 

der dækker op til maksimalt 10 % af havbunden. 

 

 Type 3: Sand, grus og småsten samt stenbestrøning med større sten 

dækkende 10-25 %: områder bestående af blandede substratformer med 

sand, grus og småsten som dominerende element. Her findes også en 

variabel mængde spredte større sten (stenbestrøning) med en samlet 

dækningsgrad på op til 25 % af den samlede bund. 
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 Type 4: Stenede områder og stenrev med 25-100 % af større sten: 

områder domineret af større sten fra tæt bestrøning til egentlige stenrev med 

eller uden huledannende elementer og op til 100 % dækning af bunden. 

Øvrige substrater kan være sand, grus og småsten i varierende mængder. 

 

Undersøgelsesområdets inddeling i de fire substrattyper kan ses på Figur 4-3 og 

findes i større udgave i bilag 4. 

 

 
Figur 4-3: Substrattypekort med angivelser af verifikationslokaliteter. 

Herunder vises eksempler på sidescanbilleder fra hver substrattype.  

 

4.2.3 Substrattype 1: Sand samt <1 % grus og småsten 

 
Figur 4-4 Sidescanbillede fra verifikationslokalitet187_18 på ca. 30 m dybde. På billedet kan ses 
substrattype 1, her en fast sandbund med svage bølgeribber. 
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4.2.4 Substrattype 2: Sand, grus og småsten samt enkelte spredte større sten 

med op til maksimalt 10 % dækning  

 
Figur 4-5 Sidescanbillede fra verifikationslokalitet 187_7, hvor dybden er ca. 31 m. Billedet illustrerer en 
substrattype 2 bund, og er her en overordnet ralbund, der primært består af grus, spredte små sten og 
tomme skaller.  

 

4.2.5 Substrattype 3: Sand, grus og småsten samt spredte større sten, 10-25 % 

dækning 

 
Figur 4-6 Sidescanbillede fra verifikationslokalitet 187_19 på ca. 32 m dybde. På billedet ses en sandbund, 
med en del små og større sten.  
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4.2.6 Substrattype 4: Stenede områder og stenrev med 25-100 % dækning af 

større sten  

 

 
Figur 4-7 Sidescanbillede fra verifikationslokalitet 187_14 på ca. 28 m dybde. På billedet ses en bund med 
en del mindre og større sten.  

 

4.2.7 Diskussion af geofysiske undersøgelser 

Der er gennemført en geofysisk undersøgelse i indvindingsområde 31-187 Jyske Rev 

for at kortlægge substratet. På baggrund af den heldækkende sidescanmosaik kunne 

undersøgelsesområdet inddeles i fire substrattyper.  

 

Overordnet set kan den centrale del af undersøgelsesområdet beskrives som sandet 

og gruset med indslag af stenbestrøninger. I den nordlige del af 

undersøgelsesområdet, blev der tillige registreret stenrev. I ansøgningsområdet 

bestod substratet af substrattype 1 og 2 samt delområder med stenbestrøning.  

 

Substrattype 1 blev kun registreret i den sydlige del af ansøgningsområdet. I 

undersøgelsesområdet dominerede substrattypen i den centrale del af området. 

Substratet var hårdt og groft sand med markante strøm- og bølgeribber. Substrattypen 

blev registreret jævnt indenfor de verificerede dybdeintervaller.  

 

Substrattype 1 dækker samlet ca. 1 km² af ansøgningsområdets areal på ca. 2,3 km² 

og udgør således ca. 44 % af området.  

 

Substrattype 2 er den dominerende substrattype i ansøgningsområdet og dækker den 

nordlige del af området. Desuden findes substrattypen spredt i 

undersøgelsesområdet.  

 

Substratet blev registreret som gruset og småstenet med bølgeribber. Desuden blev 

substrattype 2 registreret i direkte sammenhæng med substrattype 1, hvor grus og 

småsten blev fundet som væsentligt element.  
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Substrattype 2 dækker ca. 1,1 km² af ansøgningsområdets areal på ca. 2,3 km² og 

udgør dermed ca. 47 % af området.  

 

Substrattype 3 findes kun enkelte steder i ansøgnings- og undersøgelsesområdet.  

Substrattypen findes primært i sikkerhedszonen, men strækker sig også i en kile ned 

igennem ansøgningsområdet fra nord mod syd.  

 

Substratet udgøres af gruset og småsten med op til 25 % dækning af større sten. I 

ansøgningsområdet dækker substrattypen i alt ca. 0,2 km
2
, hvilket svarer til ca. 9 % af 

ansøgningsområdets samlede areal på ca. 2,3 km
2
.  

 

Substrattype 4 findes på enkelte lokaliteter i de nordlige dele af 

undersøgelsesområdet, men blev ikke registreret i ansøgningsområdet. Nærmeste 

lokalitet med substrattype 4 blev registreret ca. 100 meter øst fra ansøgningsområdet.   

 

Substratet bestod - ud over store sten - også af grus og småsten med varierende 

dækningsgrader.  

 

Arealdækning og dækningsgrader af alle substrattyper er summeret i nedenstående 

Tabel 4-1. I tabellen listes arealer og dækningsgrader for hhv. ansøgningsområde og 

sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen er hele undersøgelsesområdet uden 

ansøgningsområdet.  

 

Tabel 4-1 Fordeling af substrattyper i ansøgningsområde og sikkerhedszone. 

Substrattype Arealer 

Ansøgningsområde (km
2
) Sikkerhedszone (km

2
) 

1 44,2 % (1,0) 51,6 % (14) 

2 47,2 % (1,1) 34,9 % (9,5) 

3 8,6 % (0,2) 12,4 % (3,4) 

4 0,0 % (0,0) 1,1 % (0,2) 

 

4.3. Biologiske forhold - Bentisk flora og fauna 

De overordnede biologiske forhold kan karakteriseres som artsfattige. Der optrådte 

ganske få arter, og de blev registreret med lave dækningsgrader. Undtagelsen fra 

dette var områder med naturtype 3 og 4, hvor enkelte arter optrådte med høje 

dækningsgrader. Der blev observeret meget strøm, og både substratets karakter og 

sammensætning af de biologiske samfund vidnede om, at området er eksponeret for 

både stærke strøm- og bølgeforhold.  

 

4.3.1 Naturtype knyttet til substrattype 1 

Substratet i naturtype 1 består af fast sand med varierende bundformer. Typisk blev 

der på denne substrattype også fundet muslingeskaller på bunden.  
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Naturtypen blev registreret i den centrale del af ansøgningsområdet. Naturtypen blev 

også registreret i sikkerhedszonen og specielt i den midterste del. Der blev foretaget 

fire verifikationer i naturtypen i dybdeintervallet 30-33 m.  

 

Der blev kun registreret ganske få arter med lave individantal i naturtype 1. I Figur 4-8 

kan billeder af naturtypen ses. Da der jf. substrattypen ikke blev registreret større 

samlinger af hverken større eller mindre sten, var de registrerede dyr associeret med 

sandbunden. 

 

Af mobil epifauna, blev der registreret almindelig søstjerne (Asterias rubens), 

kamstjerne (Astropecten irregularis) og strandkrabbe (Carcinus maenas), se Figur 4-8. 

 

På sandbunden blev rør efter børsteormen Lanice registreret sammen med 

knivmuslingeskaller. Rødspætte (Pleuronectes platessa) var eneste fisk på 

naturtypen.  

 

 
Figur 4-8: Tv: Verifikationslokalitet 187_2 på ca. 33 m dybde, hvor man kan se en hård sandbund med en 
enkel kamstjerne. Th: et billede taget på verifikationslokalitet 187_18 på en dybde af ca. 30 meter. På 
billedet kan man se en sandbund uden liv.  

Der blev ikke registreret flora på naturtypen, hvilket dels tilskrives dybden men også 

manglen på egnet substrat for fasthæftede makroalger. Den områdemæssige 

udbredelse af naturtype 1 kan ses i Figur 4-12 samt som større kort i bilag 5.  

 

4.3.2 Naturtype knyttet til substrattype 2 

Substratet i naturtype 2 består af primært af sand, grus og småsten, samt enkelte 

større sten med en dækningsgrad på op til ca. 10 %. På enkelte verifikationslokaliteter 

blev der observeret substratmæssige makroformationer dannet at bølgebevægelser. 

 

Naturtype 2 var dominerende i både ansøgningsområde og sikkerhedszone og blev 

registreret som et gennemgående element i alle delområder i undersøgelsesområdet. 

 

Der blev gennemført seks ROV-verifikationer med undervandsvideo på denne 

naturtype i dybdeintervallet 23-33 m.  
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Figur 4-9: Tv: Verifikationslokalitet 187_1 på ca. 32 meters dybde. Th: Billede fra verifikationslokalitet 
187_10 fra en dybde af 32 m dybde. 

Da der blev registreret enkelte større sten på naturtypen, var en større andel af de 

registrerede arter associeret til disse sten.  

 

På sandbunden blev almindelig søstjerne (Astarias rubens), kamstjerne (Astropecten 

irregularis) og almindelig slangestjerne (Ophiura albida) observeret. 

 

Af krebsdyr blev der på naturtypen kun fundet eremitkrebs (Pagurus bernhardus). 

 

På de enkelte større sten der blev fundet på naturtypen, blev pigget søstjerne 

(Marthasterias glacialis) registreret sammen med fasthæftet fauna så som bred 

bladmosdyr (Flustra foliacea), stor søanemone (Tealia felina), kalkrørsorm 

(Ficopomatus enigmaticus) og dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), se Figur 

4-9. Desuden blev søpung og hydroider (Tubularia sp.) registreret flere gange. 

 

Af fisk blev der flere gange observeret fladfisk f.eks. ising (Limanda limanda) og 

rødspætte (Pleuronectes platessa). Desuden blev knurhane (Eutrigla gurnardus), 

torsk (Gadus morhua) og sandkutling (Pomatoschistus minutes) registreret ved flere 

lejligheder.  

 

Udbredelsen af naturtype 2 kan ses på Figur 4-12 samt som større kort i bilag 5.  

 

4.3.3 Naturtype knyttet til substrattype 3 

Substratet i naturtype 3 er kendetegnet ved at indeholde sand, grus og småsten samt 

en bestrøning af større sten større end 10 cm. Disse sten kan dække fra ca. 10 % og 

op til ca. 25 % af bunden.  

 

Naturtype 3 blev registreret i en nord til sydgående tunge i ansøgningsområdet samt i 

en række afgrænsede delområde i undersøgelsesområdet. Der blev gennemført seks 

ROV verifikationer med undervandsvideo på naturtype 3 i dybdeintervallet 27-33 m.   
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Figur 4-10: Tv: Verifikationslokalitet 187_15 på ca. 33 m dybde, hvor man kan se en sandbund med let 
bestrøning af sten. Th: et billede taget på verifikationslokalitet 187_24 på en dybde af ca. 27 meter. På 
billedet kan man se en større sten med bl.a. piget søstjerne, dødningehåndkoral og taskekrabbe.  

De registrerede biologiske elementer, blev på naturtype 3 fortrinsvis associeret med 

de større sten. På sandbunden blev almindelig søstjerne (Astarias rubens) og 

almindelig slangestjerne (Ophiura albida) registreret.  

 

Blandt krebsdyr blev taskekrabbe (Cancer pagurus) og hestereje (Crangon crangon) 

registreret. 

 

I relation til de større sten, blev pigget søstjerne (Marthasterias glacialis) registreret 

sammen med fasthæftet fauna som bredt bladmosdyr (Flustra foliacea) og 

dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), se Figur 4-10. 

 

På naturtypen blev torsk (Gadus morhua), rødtunge (Microstomus kitt) og sandkutling 

(Pomatoschistus minutes) registreret enkelte gange. 

 

På en enkel verifikationslokalitet blev blodrød ribbeblad (Delesseria sanguinea) 

registreret. 

 

Udbredelse af naturtypen kan ses i Figur 4-12.  

4.3.4 Naturtype knyttet til substrattype 4 

Substratet i naturtype 4 er kendetegnet ved at indeholde sand, grus og småsten samt 

større sten med en dækningsgrad på mere end 25 % af bunden og inkluderer både 

stenbestrøning og egentlige stenrev med eller uden huledannende elementer.  

 

Naturtype 4 blev registreret enkelte steder i sikkerhedszonen. Naturtype 4 er placeret 

ca. 100 meter øst for ansøgningsområdet.  

 

I relation til substratet adskiller naturtype 4 sig fra naturtype 3 ved at have en højere 

dækningsgrad af primært de større sten (mere end 25 % af bunden).   

 

Der blev gennemført seks ROV verifikationer med undervandsvideo på naturtype 4 i 

dybdeintervallet 24-26 m. På Figur 4-11 er billeder af naturtypen illustreret. 
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Figur 4-11: Til venstre billeder af en naturtype 4 bund fra fotoverifikationspunkt 187_22 på en dybde af 28 
m, hvor en blæksprutte kan ses på en stenbund med hydroider i baggrunden. Til højre ses et billede fra 
verifikationslokalitet 187_14 på ca. 28 m hvor en større sten er begroet af bladmosdyr, hydroider og 
makroalgen blodrød ribbeblad   

Hovedparten af de registrerede biologiske elementer på denne naturtype var 

associeret med større eller mindre sten. Således blev der af mobil fauna registreret 

almindelig søstjerne (Asterias rubens), blæksprutte (Octopus vulgaris), pigget 

søstjerne (Marthasterias glacialis), stort søpindsvin (Echinus esculentus) og 

taskekrabbe (Cancer pagurus). 

 

Af fasthæftede dyr blev der registreret bladmosdyr (Flustra foliacea), 

dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum) og kalkrørsorme (Ficopomatus 

enigmaticus). Desuden blev der på stenene registeret hydroider (Tubularia sp.) stor 

søanemone (Tealia felina) samt dyriske svampe (Halichondria sp.).  

 

Af fisk blev torsk (Gadus morhua) registreret flere steder.  

 

På trods af den store dybde på de verificerede lokaliteter, blev rødalgen blodrød 

ribbeblad (Delesseria sanguinea) registreret som fast element.  

 

Den områdemæssige udbredelse af naturtype 4 kan ses på Figur 4-12 samt som 

større kort i bilag 4.  

 

4.3.5 Diskussion af de biologiske forhold 

Baseret på substrattypekortet og de gennemførte visuelle verifikationer blev der 

udarbejdet et naturtypekort for ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev samt den 

tilhørende sikkerhedszone på minimum 500 m. 

 

Udbredelsen og afgrænsningen af de fire naturtyper kan ses på Figur 4-12.  
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Figur 4-12: Naturtypekort med angivelser af områder med naturtyperne 1, 2, 3 og 4 samt afgrænsning af 
henholdsvis ansøgningsområdet og undersøgelsesområdet. 

Overordnet set blev der i undersøgelsesområdet registreret få arter i de grusede og 

sandede områder, men lidt flere i områderne med større sten. 

 

I naturtype 1, som substratmæssigt består af fast sand, blev der kun registreret få 

arter, heriblandt krabber og søstjerner. I naturtype 2, hvor substratet var mere gruset 

og småstenet, blev søstjerne, taskekrabbe og eremitkrebs registreret på sandbunden 

sammen med fladfisk og sandkutling. På de registrerede større sten blev der 

identificeret bladmosdyr, kalkrørsorm og dødningehåndkoral. På naturtype 3 blev 

søstjerne, slangestjerne, taskekrabbe, bladmosdyr og dødningehåndkoral registreret. 

De registrerede arter i naturtype 4 var primært associeret med større sten (større end 

10 cm) og inkluderede blandt de mobile dyr pigget søstjerne, stort søpindsvin, 

taskekrabbe og blæksprutte. På selve stenene blev dødningehåndkoral og 

kalkrørsorm registreret sammen med bladmosdyr, hvor sidstnævnte blev registreret 

med høje dækningsgrader. Blodrød ribbeblad var eneste registrerede vegetation. 

Torsk blev registreret flere gange på naturtypen.  

 

På de i alt 17 verifikationslokaliteter blev der kun registreret dyr, som - jævnfør deres 

eksistens i det pågældende område - vurderes som robuste, og som kan klare de 

dynamiske forhold, der hersker på Jyske rev, med kraftig bølgepåvirkning under 

storvejrshændelser med større mængder resuspenderet materiale til følge.   
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4.4. Effekter af råstofindvinding på fauna og flora  

Via den geofysiske kortlægning og de visuelle verifikationer er der blevet indsamlet et 

solidt datamateriale i relation til de substratmæssige og biologiske forhold i 

undersøgelsesområdet.  

 

Substratmæssigt er undersøgelsesområdet domineret af grus med indslag af sand 

samt mindre og større sten. I den nordlige del af sikkerhedszonen samt enkelte 

delområder i den øvrige sikkerhedszone, blev der registreret stenbestrøning og 

stenrev. Enkelte steder har stenrevene huledannende elementer. 

 

På de sandede og grusede områder i undersøgelsesområdet blev der registreret få 

arter med lave individtætheder. Forskellige arter af krabber og søstjerner dominerede 

bunden. På større sten blev dødningehåndkoraller og bladmosdyr fundet, hvor 

sidstnævnte blev registret med høje dækningsgrader. Enkelte søpindsvin og 

forskellige arter af krabber blev registreret på både sand- og stenbund. På trods af 

den store vanddybde, blev der på de store sten, registreret individer af makroalgen 

blodrød ribbeblad.  

Råstofindvinding i form af sandsugning kan potentielt påvirke de biologiske samfund 

på flere måder: 

1. Fjernelse af det substrat som fauna er knyttet til 

2. Sedimentspredning og sedimentation 

 

Ad. 1. Ansøgningsområdet består hovedsagligt af grusbund med indslag af sand. Her 

var der tydelige tegn på områdets højeksponerede karakter. Biologisk set er dette 

område særdeles arts- og individfattig og helt uden beskyttede eller sårbare biologiske 

elementer.  

 

I selve sugesporet samt i den umiddelbare nærzone af råstofindvindingen må der i 

sagens natur påregnes mortalitet for ikke-mobil fauna. Mobil fauna vil i nogen grad 

kunne fjerne sig fra sugehovedet og dermed undgå at blive suget med op sammen 

med indvindingsmaterialet.  

 

Grundet de meget dynamiske forhold på Jyske Rev har vi registreret, at de områder, 

hvor der er blevet indvundet råstoffer, ret hurtigt er ”jævnet ud”. Det er således ikke 

muligt at erkende sugespor mm. på sidescanmosaikken fra områder, hvor der før har 

været indvundet marine råstoffer.  

 

Mange arter af bundfauna har en relativt hurtig reetableringsevne (enkelte år, Støttrup 

et al. 2006), da hovedparten har mobile larvestadier. Samtidig vil der ske en 

rekolonisering fra naboområder, hvor der ikke har været indvundet. Det er således 

forventningen at området efter endt indvinding, efter en meget kort årrække vil være 

tilbage i en uforstyrret tilstand, når der ses bort fra den effekt, som fiskeri med 

slæbende redskaber afstedkommer.   
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Flere steder i sikkerhedszonen og i et begrænset delområde i ansøgningsområdet 

blev der registreret stenbestrøning. I sikkerhedszonen blev stenrev (naturtype 4) 

registreret med en afstand til ansøgningsområdet på ca. 100 m. I disse områder blev 

der observeret flere arter end i områder med grus. Fasthæftet til stenene var 

bladmosdyr meget dominerende med høje dækningsgrader. Derudover blev der 

registreret en del dødningehåndkoral, trekantorm samt en art makroalge.  

 

I relation til nærværende råstofansøgning ønskes der indvundet ral og sand, hvorfor 

selve indvindingsaktiviteten ikke vil påvirke mængden eller arealudbredelsen af 

naturtyperne 3 og 4, der består af sten større end 10 cm.  

 

I forhold til problemstillingen, der relaterer sig til fjernelse af substrat, vurderes det 

derfor, at nærværende råstofindvinding ikke vil medføre væsentlig påvirkninger af de 

overordnede biologiske forhold i ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev.  

 

Ad. 2. Ved indvinding af råstofressourcer fra marine områder må der påregnes et vist 

spild af materiale afhængig af indvindingsmetode og det materiale, der ønskes 

indvundet. Det spildte materiale kan, afhængigt af kornstørrelsen og de specifikke 

strømforhold i området, spredes over et område. Dette kan potentielt påvirke fauna- 

og florasamfund negativt.  

 

Tidligere udarbejdede spredningsmodeller i relation til råstofindvinding, 

havvindmølleparker og andre infrastrukturprojekter fra Kattegat, Øresund og nordlig 

Østersø viser imidlertid, at spildmaterialet kun spredes over et relativt begrænset 

nærområde, og at sedimentkoncentrationer i vandfasen oftest ikke overstiger 15 mg/l 

(f.eks. COWI 2000; Amager Strandpark 2003; Orbicon 2006; DHI 2008; Rambøll 

2010), hvilket er tæt på naturlige koncentrationer for kystnære områder i f.eks. 

Nordsøen (Dobrynin et al. 2010) og Femern Bælt (FEHY 2013).  

 

I forbindelse med beregninger af sedimentspild fra netop Jyske Rev i relation til 

udarbejdelse af en VVM-redegørelse (Orbicon, 2006), blev det vurderet, at 

påvirkningen udenfor ansøgningsområdet vil være ubetydelig for de biologiske forhold, 

herunder vegetationen i de stenede områder på Jyske Rev. 

 

I modelleringen opereres med en årlig indvindingsmængde på ca. 750.000 m
3 
ral. Ved 

denne indvindingsmængde vurderes det, at ca. 1.5 mio. m
3 
sandet materiale ledes 

tilbage til havet over sold, hvoraf 2 % (ca. 30.000 m
3
) potentielt kan spredes over 

større afstande. I nedenstående tre figurer vises hhv. overskridelse af 5 % spild i 

vandfasen, overskridelse af 15 % spild i vandfasen og akkumulering af sediment efter 

ét års indvinding. 
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Figur 4-13: Procent af tiden i løbet af et år, hvor koncentrationen af spildt materiale i vandfasen er > 5 mg/l. 
Fra Orbicon (2006). 

 
Figur 4-14 Procent af tiden i løbet af et år, hvor koncentrationen af spildt materiale i vandfasen er >15 mg/l. 
Fra Orbicon (2006). 

 

 
Figur 4-15 Akkumulering af sediment på bunden i relation til sedimentspredning efter ét års indvinding. Fra 
Orbicon (2006). 

Da substratet i ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev består af grus og til dels groft 

sand, vil sedimentet jf. ovenstående kun spredes i meget begrænset omfang og over 
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væsentlig kortere afstand end de 500 m, der er udlagt som sikkerhedszone. Det 

vurderes derfor, at sedimentspildet i forbindelse med nærværende råstofindvinding 

under ingen omstændigheder vil påvirke ikke-kortlagte potentielt sårbare naturtyper 

uden for den 500 m brede sikkerhedszone, og kun i meget begrænset omfang vil 

kunne påvirke de stenede lokaliteter tæt på ansøgningsområdet.  

 

Der blev registreret lettere bestrøning i den nordlige del af ansøgningsområdet. 

Nærområdet for disse stenforekomster er ikke attraktive for råstofindvinding, da større 

sten kan skade indvindingsmateriellet. Således vil indvindingsfartøjerne helt naturligt 

holde god afstand til disse områder, og det vurderes derfor, at indvindingsaktiviteten 

ikke vil påvirke de registrerede biologiske samfund i disse substrattyper, grundet den 

meget begrænsede sedimentspredning og få registrerede arter.  

 

Umiddelbart øst for ansøgningsområdet, blev stenrevslokaliteter registreret. Afstanden 

imellem ansøgningsområdet og disse stenede lokaliteter er mere end 100 meter, 

hvorfor det vurderes, at påvirkningen af disse områder vil være begrænset. Denne 

vurdering er begrundet i den lave sedimentspredning fra det grovkornede materiale og 

den høje grad af naturlig bølgebevægelse der findes i området, som vil resultere i, at 

eventuelt aflejret materiale hurtigt vil blive resuspenderet. 

 

Sammenfattende kan det nævnes, at den ansøgte indvinding vurderes at have en 

ubetydelig effekt på de registrerede arter grundet sedimentets karakter (grus og til 

dels sand, der ikke spredes over større afstande) samt områdets særdeles dynamiske 

forhold. 

 

Til grund for denne vurdering vægtes især: 

 Den meget sparsomme artsdiversitet i området, hvor der ønskes indvundet 

 Almindeligheden af de forekommende arter i undersøgelsesområdet – 

hovedsagligt søstjerner, krebsdyr og bladmosdyr 

 De registrerede arters høje tolerance for suspenderet sediment 

 At der ikke indvindes råstoffer, hvor der er registreret stenrev 

 At sedimentspredningen vil være meget begrænset grundet sedimentets 

grove karakter uden organisk materiale eller andet finstof 

 

4.4.1 Samlet vurdering for effekter på bentisk flora og fauna 

Det vurderes på baggrund af den udarbejdede sidescanmosaik, substrattypekort, 

naturtypekort og af de visuelle verifikationer, at den påtænkte indvinding i 

ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev ikke vil have nogen væsentlig negativ 

indvirkning på de observerede biologiske elementer i området. Eventuelle effekter vil 

være af kort varighed og være fuldt ud reversible (se Tabel 4-2 for opsummering).  
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Tabel 4-2 Opsummering af potentielle effekter på fauna og flora ved indvinding af råstoffer i 
undersøgelsesområdet. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet  

betydning 

Forstyrrelse af hav-

bund  
Mindre Lokal Mellemlang Ubetydelig 

Sedimentspredning 

(øget turbiditet) 
Mindre Lokal Kort Ubetydelig 

Sedimentation Mindre Lokal Kort Ubetydelig 

Tilstedeværelse af 

fartøjer + støj 
Ubetydelig Lokal Kort Ubetydelig 

Oliespild Ubetydelig Regional Kort Ubetydelig 
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5. FUGLE 

5.1. Områdets betydning for fugle 

Undersøgelsesområdet befinder sig så langt til havs, at det hverken dækkes ved de 

landbaserede fugleoptællinger, der foretages fra den jyske vestkyst eller de 

standardiserede landsdækkende optællinger af vandfugle fra fly (f.eks. Petersen et al. 

2010), der ikke omfatter farvandet ud for denne del af vestkysten. Fugleforekomsterne 

i undersøgelsesområdet er derfor kun beskrevet ud fra optællinger fra skibe, som er 

gengivet i flere rapporter (Jensen 1993, Skov et al. 1995, Ornis Consult 2000). Disse 

tællinger er foretaget i tidsrummet 1986 – 1993. For hovedparten af de relevante 

havfuglearters vedkommende menes bestandene størrelse og de enkelte arters 

udbredelse på havet ikke at have ændret sig markant, siden skibstællingerne blev 

gennemført. Der er dog enkelte undtagelser, som vil blive omtalt nedenfor. 

 

5.1.1 Forekomster af fugle i undersøgelsesområdet 

Det ansøgte område ligger ca. 49 km VNV for Thyborøn ved den jyske vestkyst på 

vanddybder mellem ca. 23 og 33 m. I et område så langt fra kysten vil fuglearterne 

først og fremmest omfatte deciderede havfugle, dvs. fuglearter, der lever det meste af 

deres liv på havet, og primært opsøger landjorden i forbindelse med yngletiden. 

Derudover vil en række kystfuglearter, som måger og eventuelt terner, kunne optræde 

uden for arternes yngletid. Afstanden til kysten er så stor, at de fugle der træffes i 

undersøgelsesområdet, med stor sandsynlighed ikke er ynglefugle, da sådanne kun 

sjældent vil søge føde så langt fra ynglepladserne.  

 

I yngletiden, der for de fleste havfugle ligger mellem april og juli, vil der således 

generelt kun forekomme ikke-ynglende fugle på lokaliteten, typisk unge fugle, der 

endnu ikke har opnået den yngledygtige alder. De største koncentrationer af fugle vil 

hovedsageligt forekomme i forbindelse med trækbevægelser forår og efterår, hvor 

fuglene enten trækker igennem området eller gør ophold i en kortere eller længere 

periode for at søge føde. Nogle arter som f.eks. alkefugle vil dog i højere grad 

optræde i området i vinterhalvåret. 

 

Undersøgelser fra Nordsøen viser, at udbredelsen af en række fuglearter er afhængig 

af vanddybde, saltholdighed og temperatur (Durinck et al. 1993, Stone et al. 1995). 

Det drejer sig typisk om arter, der søger føde på bunden eller lever af 

undervandsvegetation. De fleste arter, der lever af bunddyr, foretrækker normalt 

vanddybder under 15 m, mens fugle, der lever af bundfæstet vegetation, sjældent 

forekommer på vanddybder over et par meter. Havdykænder (som sortand og 

ederfugl), som primært æder muslinger, vil således kun undtagelsesvis forekomme i 

ansøgningsområdet. Andre arter kan være tilknyttet områder, hvor føden koncentreres 

eksempelvis i forbindelse med salinitetsfronter. Det gælder bl.a. søkonge, som lever af 

plankton og små krebsdyr (Follestad 1990). 

 

Af udbredelseskortene i Skov et al. (1995) og Ornis Consult (2000) fremgår, at i alt ti 

hav- og kystfuglearter i én eller flere af årets måneder optræder i eller tæt på 

undersøgelsesområdet i tætheder, der overstiger 0,1 individ/km
2
. De pågældende 
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arter fremgår af Tabel 5-1, der også giver en kort beskrivelse af arternes fødegrundlag 

og generelle udbredelse i den østlige Nordsø.  

 
Tabel 5-1 Oversigt over forekomster af hav- og kystfugle i eller ved ansøgningsområdet. Kun arter, der 
forekommer i tætheder ≥ 0,1 fugl/km

2
, er medtaget. Kilder: Jensen (1993), Skov et al. (1995), Ornis Consult 

(2000). 

Art Generel udbredelse i den 

østlige Nordsø 

Tætheder indenfor 

undersøgelsesområdet* 

Vigtigste fødeemner 

Mallemuk Knyttet til det åbne hav; de 

største tætheder 

forekommer i de nordlige 

dele inkl. Skagerrak. 

0,1 – 1 fugle/km
2 
hele 

året. Indvindingsområdet 

støder dog op til et større 

område med lidt højere 

tætheder (1-10 

individer/km
2
 i august-

oktober).  

 

Krebsdyr, fisk, 

fiskeaffald o.a. 

Fouragerer 

svømmende på 

havoverfladen. 

Sule Hovedudbredelse i den 

vestlige del af Nordsøen; 

ingen større koncentrationer 

i den østlige del. 

I de senere år ret store 

forekomster ud for den 

jyske vestkyst i specielt 

sensommeren. 

0,1 - 1 fugle/km
2
 i maj – 

august**. 

 

Fisk som fanges ved 

styrtdykning. 

Stormmåge Hovedsagelig kystnært i 

hele den østlige og sydlige 

del. 

0,1 – 1 fugle/km
2 
i august-

-april. 

Invertebrater, fisk  

og fiskeaffald, som 

tages fra hav-

overfladen. 

Sildemåge Største tætheder i 

Skagerrak og ud for den 

hollandske kyst. Mindre 

kystbunden end de fleste 

andre måger. 

0,1 - 1 fugle/km
2
 i 

september-oktober, marts 

– april og juli-august og1-

5 fugle/km
2
 i maj-juni**. 

 

Invertebrater, fisk  

og fiskeaffald, som 

tages fra hav-

overfladen. 

Sølvmåge Udbredt i hele den østlige 

Nordsø. De største 

tætheder i dansk farvand 

ses i Skagerrak (vinter) og 

ud for den jyske vestkyst 

(Blåvandshuk - Skagen) 

(forår). 

1 - 5 fugle/km
2
 i 

november - april; 

0,1 - 1 fugle/km
2
 i maj – 

oktober. 

Invertebrater, fisk  

og fiskeaffald, som 

tages fra hav-

overfladen. 

Svartbag Forekommer ud for hele 

den jyske vestkyst. De 

største tætheder ses i 

Skagerrak og ud for den 

hollandske kyst efterår og 

0,1 – 0,5 fugle/km
2
 i 

november - april; 

0,5 - 1 fugle/km
2
 i maj – 

oktober**. 

 

Invertebrater, fisk  

og fiskeaffald, som 

tages fra hav-

overfladen. 
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Art Generel udbredelse i den 

østlige Nordsø 

Tætheder indenfor 

undersøgelsesområdet* 

Vigtigste fødeemner 

vinter. 

Ride Mere knyttet til åbent hav 

end de andre måger. De 

største tætheder ses i 

Skagerrak, Jammer Bugt, 

ved Jyske Rev - Fisker 

Banke og ved Horns Rev. 

1 - 10 fugle/km
2
 i oktober 

- marts; 

0,1 – 1 fugle/km
2
 i april – 

september***. 

 

 

Små stimefisk og 

krebsdyr, som tages fra 

havoverfladen; i mindre 

omfang fiskeaffald. 

Lomvie Hovedudbredelse i den 

vestlige og nordvestlige 

Nordsø. I den østlige del 

ses de højeste tætheder i 

Skagerrak mod syd til Jyske 

Rev. 

0,1 - 1 fugle/km
2
 i august 

– oktober og maj-juni; 

1 - 10 fugle/km
2
 i 

november – april. 

Fisk som fanges ved 

dykning fra 

havoverfladen. 

Alk Hovedudbredelse i den 

vestlige Nordsø. I den 

østlige del ses de højeste 

tætheder i Skagerrak mod 

syd til Jyske Rev og ud for 

Blåvandshuk. 

1 – 5 fugle/km
2
 i oktober 

– november og 0-1 

fugl/km
2
 i december-juni.. 

Fisk, især små 

stimefisk, som fanges 

ved dykning fra hav-

overfladen. 

Søkonge Knyttet til det åbne hav; 

hovedudbredelse i Skagerrak 

syd for Norske Rende. 

0,1 - 1 fugle/km
2
 i 

december – februar. 

 

Små krebsdyr og 

småfisk, som fanges 

ved dykning fra 

havoverfladen. 

* Tætheder fra Skov et al. 1995. 

** Ynglebestanden har været i fremgang i de vigtigste lande omkring Nordsøen ide seneste 20 år (BirdLife 

International 2004, JNCC 2013) og tæthederne i ansøgningsområdet kan i dag være større end angivet. 

*** Ynglebestanden har været i tilbagegang i de vigtigste lande omkring Nordsøen ide seneste 20 år 

(BirdLife International 2004, JNCC 2013) og tæthederne i ansøgningsområdet kan i dag være mindre end 

angivet. 

 

Vurderingen af påvirkninger på fugle i relation til råstofindvindingen er behandlet i 

afsnit 5.2. 

 

5.1.2 Fugleforekomster af international betydning 

Skov et al. (1995) udpegede på baggrund af skibstællingerne 20 områder af 

international betydning for hav- og kystfugle i Nordsøen (inkl. det nordlige Kattegat). 

Ingen af disse internationalt vigtige marine områder ligger i umiddelbar nærhed af 

ansøgningsområdet. Det nærmeste område af international betydning omfatter dele af 

Skagerrak syd for Norske Rende og ligger i en afstand af minimum 10 km fra 

ansøgningsområdet. Det pågældende område, som omfatter et areal på i alt 48.500 

km
2
, er særlig vigtigt for arterne storkjove og søkonge, og herudover rummer området 

internationalt betydende antal af sule, sølvmåge, alk og lomvie (Skov et al. 1995). 
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På kysten ud for det ansøgte indvindingsområde findes to Fuglebeskyttelsesområder. 

F39, ”Harboør Tange, Plet Enge og Gjeller Sø”, der ligger ca. 45 km øst for 

indvindingsområdet, er udpeget på grundlag af forekomsterne af en række ynglende 

land- og kystfugle samt rastende ande- og vadefugle (Tabel 5-2). 

 
Tabel 5-2 Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde F39, Harboør, Plet Enge og Gjeller Sø per 
31.12.2012. 

Ynglefugle Rastende fugle 

Hvidbrystet præstekrave Kortnæbbet gås 

Engryle (almindelig ryle) Lysbuget knortegås 

Brushane Bramgås 

Fjordterne Klyde 

Dværgterne  

Klyde  

Mosehornugle  

 

Ingen af udpegningsarterne skønnes dog at forekomme i indvindingsområdet. 

Vadefuglene (hvidbrystet præstekrave, engryle, brushane og klyde) søger føde på 

land, dvs. på stranden og de omkringliggende enge eller for klydens vedkommende, 

på det helt lave vand. Fjord- og dværgterne lever af småfisk, som de dykker efter. I 

yngletiden optræder begge arter kystnært, og de vil normalt ikke træffes mere end 

nogle få kilometer fra land. Gæssene på udpegningsgrundlaget er alle planteædere, 

der fouragerer på land eller på vanddybder under 2 m. Mosehornuglen lever af 

gnavere, som den primært fanger på engene. 

 

Nord for F39, ”Harboør Tange, Plet Enge og Gjeller Sø” ligger Fuglebeskyttelses-

område F23, Agger Tange. Afstanden til indvindingsområdet er ligeledes ca. 45 km. 

Udpegningsgrundlaget for dette område er vist i Tabel 5-3. 

 
Tabel 5-3 Udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområde F23, Agger Tange per 31.12.2012. 

Ynglefugle Rastende fugle 

Rørdrum Pibesvane 

Rørhøg Lysbuget knortegås 

Klyde Pibeand 

Hjejle Krikand 

Almindelig ryle (Engryle) Spidsand 

Brushane Klyde 

Splitterne Hjejle 

Fjordterne Lille kobbersneppe 

Havterne  

Dværgterne  

Mosehornugle  
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Af de nævnte udpegningsarter vurderes kun splitterne teoretisk at kunne forekomme i 

ansøgningsområdet. Andefuglene på udpegningsgrundlaget er alle planteædere, der 

fouragerer på land eller på vanddybder under 2 m. Vadefuglene samt rørhøg, rørdrum 

og mosehornugle er tilknyttet landarealerne. 

 

Splitternen genindvandrede som ynglefugl på Agger Tange i 2010 efter at have været 

forsvundet i en årrække. I 2010 ynglede 315 par på en ø i den nordlige lagune, og i 

2011 ynglede 550 par på Agger Tange (Nyegaard 2012). 

 

Splitterner fouragerer overvejende på marine fiskearter, især tobis, og fuglene fra 

kolonien på Agger Tange kan fouragere både i Limfjorden og i Vesterhavet 

(Miljøcenter Aalborg 2007). Splitterner foretrækker normalt at fouragere ud for åbne 

kyster, hvor de opsøger relativt lavvandede områder med sandbund. Arten fouragerer 

ofte længere til havs og længere fra ynglekolonien end de øvrige ternearter, men dog i 

hovedsagen stadig relativt kystnært, hvorfor forekomster af fouragerende ynglefugle 

fra Fuglebeskyttelsesområdet i indvindingsområdet 45 km fra kysten forekommer 

usandsynligt. 

 

5.2. Effekter af råstofindvindingen på fuglene 

Råstofindvindingen kan potentielt påvirke områdets fugle på flere måder:  

 Fjernelse af fuglenes fødegrundlag i form af muslinger og anden bundfauna 

pga. forstyrrelse af havbunden. 

 Påvirkning af fødegrundlaget som følge af påvirkning af bundfauna på grund 

af sedimentation af opslæmmet materiale. 

 Forringelse af fuglenes fourageringsmuligheder som følge af nedsat 

sigtbarhed på grund af opslæmning af sediment i vandsøjlen. 

 Fysisk forstyrrelse og støj fra indvindingsfartøjet. 

 

Hertil kommer uheld i forbindelse med råstofindvindingen, hvor specielt oliespil vil 

være en alvorlig hændelse. 

 

Påvirkningens omfang og karakter afhænger i høj grad af de enkelte fugles adfærd og 

fødebiologi. De fuglearter, der på ét eller flere tidspunkter i løbet af året kan fore-

komme i området i nævneværdige tætheder (jf. Tabel 5-1), kan opdeles i følgende to 

grupper: 
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 Fiskeædere, der fanger byttet ved dykning: sule, lomvie og alk. Denne 

kategori omfatter også udpegningsarten for Fuglebeskyttelsesområde 23 

splitterne. 

 Arter med alsidigt fødevalg, der fouragerer i havoverfladen: mallemuk, 

stormmåge, sildemåge, sølvmåge, svartbag og ride. 

 

Forstyrrelse af havbunden med tilhørende fjernelse af muslinger og andre bunddyr, 

der er vigtig fugleføde, er den potentielt mest gennemgribende påvirkning af fuglenes 

levevilkår, der følger af råstofindvindingen. En sådan forringelse af fødegrundlaget kan 

eventuelt påvirke havdykænder som sortænder. På grund af dybdeforholdene (24-28 

m) er undersøgelsesområdet dog af minimal betydning som fourageringsområde for 

havdykænder, idet de helt overvejende fouragerer på vanddybder under 15 m. 

Skibstællingerne registrerede heller ikke egentlige koncentrationer af havdykænder i 

området, og effekterne vurderes på den baggrund som ubetydelige. 

 

Sedimentation af opslæmmet materiale fra råstofindvindingen kan potentielt forringe 

vilkårene for bundfaunaen i mere lavvandede områder, der i højere grad udnyttes af 

havdykænder som sortænder. Da skibstællingerne imidlertid ikke har registreret 

egentlige koncentrationer af havdykænder i området og, da de eventuelle effekter af 

pålejring af opslæmmet materiale på bundfaunaen vil være marginale, vurderes 

sedimentation som værende ubetydelig i forhold til fugle. 

 

Opslæmning af sediment i vandet med deraf følgende nedsat sigtbarhed kan forringe 

fourageringsmulighederne for fiskeædende fuglearter, der jager ved hjælp af synet. 

Dette gælder både for suler og terner, der fanger byttet ved styrtdykning, og for 

alkefugle, der jager ved dykning fra havoverfladen. Samtidig kan den øgede turbiditet 

medføre, at en række pelagiske byttefisk midlertidigt og lokalt forlader området. 

 

Som omtalt i afsnit 1.2 er størrelsen af fartøj ikke fastlagt. Det forventes dog, at der vil 

blive benyttet slæbesugningsfartøjer med en kapacitet på op til 4.000 m
3
. Lastetiden 

(indvindingsperioden) for sådanne fartøjer vil være få timer. Ved en indvinding på 

f.eks. 1 mio. m
3
 pr. år, ville det svare til en samlet påvirkningstid på 250 timer pr. år. 

 

De fiskeædende fuglearter, der forekommer i størst tæthed inden for indvindings-

området, er alk og lomvie. De to alkefugle forekommer i størst antal i vinterhalvåret 

(oktober - februar). Af andre fiskeædende fugle forekommer sule ifølge Skov et al. 

(1995) med en tæthed på under 1 individ pr. km
2
 ved undersøgelsesområdet. 

Det vurderes på denne baggrund, at råstofindvindingen midlertidigt kan forringe 

fourageringsmulighederne for alk og lomvie i vinterhalvåret i et meget begrænset 

område omkring indvindingsstedet. 

 

Forekomsterne af alk og lomvie i området må dog betegnes som relativt perifere i 

forhold til de store mængder, der forekommer spredt over det meste af Nordsøen 

(lomvie) eller andetsteds i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (alk) (jf. Skov et al. 1995). 
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Effekten af de periodisk forringede fourageringsbetingelser for alk og lomvie vurderes 

derfor at være ubetydelig. Dette skyldes påvirkningens begrænsede geografiske 

udbredelse og periode sammenholdt med indvindingsområdets relativt perifere 

betydning som fourageringsområde for disse arter. 

 

Den nedsatte sigtbarhed i vandet vurderes at være uden betydning for de arter, der 

tager føden fra havoverfladen eller umiddelbart under denne. Det omfatter mallemuk 

og måger (inklusive ride). 

 

Forstyrrelse pga. indvindingsfartøjets fysiske tilstedeværelse og støj vurderes at 

påvirke områdets fuglearter i meget forskellig grad. Måger og mallemukker, der bl.a. 

lever af fiskeaffald, kan direkte opsøge skibe og vurderes derfor ikke at blive forstyrret 

af indvindingsfartøjet. Alkefugles følsomhed er dårligt kendt, men deres reaktioner på 

opførelse af havvindmøller antyder en vis følsomhed over for forstyrrelser (Petersen et 

al. 2006). 

 

Som beskrevet ovenfor må forekomsterne af alkefugle i indvindingsområdet dog 

betegnes som perifere i forhold til de antal, der forekommer andetsteds i Nordsøen, 

Skagerrak og Kattegat, hvor de samlede antal i vinterperioden er beregnet til 1,5 mio. 

lomvier og 300-400.000 alke (Skov et al. 1995). En periodisk forekommende 

fordrivelse af et mindre antal fugle må derfor betegnes som en ubetydelig effekt. 

 

Oliespild fra et indvindingsfartøj vil kunne opstå som følge af kollision med et andet 

fartøj eller ved havari under losning af lasten i havn. Et større oliespild vil udgøre en 

trussel for alle de nævnte havfugle, dog mest for de arter, der tilbringer hovedparten af 

tiden liggende på havet (lommer, sortænder og alkefugle). En tidligere simulering af 

spild i forbindelse med sandindvinding ved vestkysten (DHI 2000) har vist, at et spild 

hurtigt vil transporteres ind på kysten, hvilket vil begrænse påvirkningen af havfugle. 

 

Indvindingsområdet afmærkes, og der orienteres om sandsugningen i ”Efterretninger 

for søfarende” og ved henvendelse til lokale fiskeriforeninger. Fiskeri i det afmærkede 

område frarådes, mens sejlads kan foregå under iagttagelse af normale søvejsregler i 

indvindingsperioden. Sandsynligheden for et væsentligt oliespild i forbindelse med 

sandindvindingen vurderes som meget lille. Det antages, at jo færre indvindings-

fartøjer, der benyttes, des mindre er risikoen for havari.   
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Vurderingerne i forhold til områdets fugle er sammenfattet i nedenstående tabeller. 

 
Tabel 5-4 Potentielle effekter på fiskeædende fugle (f.eks. alk og lomvie) ved indvinding af råstoffer fra 
undersøgelsesområdet. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet  

betydning 

Forstyrrelse af hav-

bund  
Ubetydelig* Lokal Mellemlang Ubetydelig 

Sedimentspredning 

(øget turbiditet) 
Mindre Lokal Kort Ubetydelig** 

Sedimentation Ubetydelig Lokal Kort Ubetydelig 

Tilstedeværelse af 

fartøjer + støj 
Mindre Lokal Kort Ubetydelig** 

Oliespild Ubetydelig*** Regional Mellemlang Ubetydelig*** 

* Da fødegrundlaget (fortrinsvis pelagiske fisk) vurderes at være relativt upåvirket. 

** Da området er af begrænset vigtighed for de berørte arter. 

*** Da sandsynligheden for væsentligt oliespild vurderes at være meget lille. 

 

 
Tabel 5-5 Potentielle effekter på fugle, der fouragerer i havoverfladen (f.eks. mallemuk og måger), ved 
indvinding af råstoffer fra undersøgelsesområdet. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet  

betydning 

Forstyrrelse af hav-

bund  
Ubetydelig* Lokal Mellemlang Ubetydelig 

Sedimentspredning 

(øget turbiditet) 
Ubetydelig* Lokal Kort Ubetydelig 

Sedimentation Ubetydelig Lokal Kort Ubetydelig 

Tilstedeværelse af 

fartøjer + støj 
Ubetydelig** Lokal Kort Ubetydelig 

Oliespild Ubetydelig*** Regional Mellemlang Ubetydelig*** 

* Da fødegrundlaget (pelagiske fisk og krebsdyr) vurderes at være relativt upåvirket. 

** Da de pågældende fuglearter ofte tiltrækkes af skibe. 

*** Da sandsynligheden for væsentligt oliespild vurderes at være meget lille 

 

5.3. Samlet vurdering af råstofindvinding på fugle 

Indvindingsområdet rummer kun lave tætheder af vandfugle. Det drejer sig dels om 

lave tætheder af egentlige havfugle som mallemukker, suler og alkefugle, som 

hovedsagelig forekommer i vinterhalvåret og dels om kystfugle som måger, der 

optræder i området hele året.  
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Ingen af de to omtalte Fuglebeskyttelsesområders udpegningsarter vurderes at kunne 

forekomme i området i nævneværdige antal, hvorfor en væsentlig negativ påvirkning 

af Fuglebeskyttelsesområderne umiddelbart kan afvises. 

 

I forhold til de fuglearter, der er kendt fra indvindingsområdet, kan den planlagte 

råstofindvinding først og fremmest medføre lokalt reducerede fourageringsmuligheder 

for de fiskeædende arter under og umiddelbart efter pumpeaktiviteten på grund af 

nedsat sigtbarhed i vandsøjlen. Desuden kan indvindingsfartøjets fysiske 

tilstedeværelse og støj forstyrre fuglene. Da det berørte område imidlertid kun udgør 

en meget lille del af det samlede areal, der er til rådighed for de pågældende arter, 

vurderes disse og de øvrige potentielle påvirkninger fra indvindingsarbejdet at have en 

ubetydelig effekt på fuglene. 
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6. OMRÅDETS BETYDNING FOR MARINE PATTEDYR 

Indvindingsaktiviteten i det ansøgte område omkring Jyske Rev kan potentielt medføre 

forstyrrelse og levestedsforringelse for de marine havpattedyr, som evt. måtte 

forekomme i området. 

 

I relation til en kommende indvindingsaktivitet vurderes det, at følgende elementer 

potentielt set vil kunne påvirke evt. forekommende marsvin negativt: 

 

 Støj fra indvindingsfartøjets skrue og pumpeaktivitet 

 Sedimentspild under indvindingen 

 

Marsvin 

Den største kendte trussel mod marsvin kommer fra utilsigtet bifangst ved garnfiskeri, 

men også forurening, undervandsstøj, stærk bådtrafik og nedsat fødemængde kan 

have negativ indflydelse på marsvin. I Søgaard og Asferg (2007) nævnes desuden 

specifikt, at myndighederne skal være opmærksomme på påvirkning af marsvin ved 

anlægsarbejder på havet. 

 

Fra 1991-2007 er der indsamlet omfattende data fra satellitsporing, fly og 

skibsoptælling samt akustiske optællinger af marsvin i danske farvande. 

 

Danmarks Miljøundersøgelser udarbejdede i 2008 en rapport, der samler alle 

relevante data fra disse undersøgelser om marsvins bevægelser og fordeling i danske 

og tilstødende farvande. Formålet var at kunne udpege og med tiden beskytte særligt 

vigtige områder med særlig høj tæthed af marsvin (Teilmann et al., 2008).  

 

Det mest betydningsfulde datasæt til udpegning af vigtige områder er fremkommet 

ved satellitsporing af 63 marsvin fra 1997-2007. I den nordlige Nordsø og i de indre 

danske farvande blev desuden brugt akustiske registreringer som en uafhængig 

metode til at verificerede vigtige områder identificeret ud fra satellitsporingsdata. 

 

Marsvin orienterer sig delvist vha. lydsignaler (ekkolokalisering) og benytter også 

ekkolokalisering til fangst af bytte. Marsvin er derfor generelt følsomme overfor støj, 

og undersøgelser har vist, at høj støj kan influere på artens forekomst i det påvirkede 

område. Undersøgelser har vist, at marsvin reagerer på skibsstøj i en radius af ca. 

200-300 m (Søgaard og Asferg, 2007). Marsvin vurderes imidlertid at være i stand til 

at tilvænne sig lyden fra skibstrafik, idet forekomsten af arten er stor i områder som 

Storebælt, hvor skibstrafikken er intensiv. 
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Figur 6.1 Tætheden af marsvin i de indre danske farvande og den danske nordlige del af Nordsøen. 
Farverne illustrerer satellitsporingsdata (rød farve og lav % = områder med høj tæthed af dyr). Prikkerne 
illustrerer data fra akustiske undersøgelser, idet prikstørrelsen svarer til antal registreringer per km beregnet 
for hvert 10 km (Teilmann et al., 2008). 
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Den primære kilde til støj ved råstofindvinding vil være motorstøj fra 

indvindingsfartøjet. Derudover kan der forekomme støj forårsaget af selve 

pumpeaktiviteten ved havbunden samt i sugerøret. Der er så vidt vides ikke udført 

specifikke undersøgelser på marsvin eller andre havpattedyr i relation til marin 

råstofindvinding, men studier udført i forbindelse med andre marine aktiviteter, f.eks. 

nedpløjning af havledninger og nedramning af monopæle, viser, at disse aktiviteter 

kan medføre, at marsvinene fortrækker fra området, for så senere, når aktiviteten er 

ophørt, at vende tilbage (Søgaard & Asferg, 2007). 

 

Da støjniveauet fra råstofindvindingen med rimelighed kan betragtes som 

sammenlignelig med niveauet fra de fiskefartøjer, der arbejder i området, og da 

indvindingen foregår ved jævn langsom hastighed, forventes råstofindvindingen ikke 

at forstyrre marsvin i området nævneværdigt. 

 

Baseret på populationsstudier og bevægelser af marsvinene har DMU inddelt 

udpegningen af vigtige områder i de danske farvande i fire midlertidige 

forvaltningsområder. I hvert forvaltningsområde er de vigtigste områder for marsvin 

derefter prioriteret på baggrund af den nuværende viden om populationer, tætheder, 

sæsonvariationer, tilstedeværelse af voksne hunner og andre relevante informationer. 

 

Inddelingen er: 1=meget vigtigt område, 2=medium vigtigt område og 3=mindre vigtigt 

område.  

 

I alt er 16 områder udvalgt og prioriteret, heraf de 12 i de indre danske farvande, to i 

den nordlige Nordsø og to i den sydlige Nordsø. De to områder i den nordlige Nordsø 

dækker over området omkring det nordlige Jylland (omkring Skagen) og Skagerrak 

(langs med den Norske Rende), og ansøgningsområde Jyske Rev er ikke omfattet af 

disse områder. Derfor antages det, at ansøgningsområdet ikke har betydning som 

yngle- eller rasteområder for marsvin (Teilmann et al. 2004; Teilmann et al. 2008), og 

en potentiel sandindvinding i området vurderes derfor ikke at være i konflikt med 

Habitatdirektivets § 11, der skal sikre, at yngle- og rastepladser ikke forstyrres. 

 

Sæler er særligt følsomme over for forstyrrelser og støj, når de ligger på land, mens 

de er mere robuste over for forstyrrelser, når de befinder sig i vand. Der findes dog 

ingen fældnings- eller ynglelokaliteter i umiddelbar nærhed af ansøgningsområdet. De 

nærmeste ligger i Limfjorden og ved Vadehavet. 

 

Spættet sæl formodes kun at optræde i området uden for yngletiden, hvor den ikke er 

specielt følsom over for forstyrrelser og ofte ses i nærheden af skibe. Desuden vil 

forekomsten i området næppe være stor, idet den primært holder til i kystnære 

farvande med gode fourageringsmuligheder og uforstyrrede hvilepladser på øer, 

sandbanker og rev. 

 

Da sæler i modsætning til marsvin jager vha. af synet, kan deres mulighed for at 

lokalisere og fange føde blive besværliggjort af dårlig sigtbarhed i vandet. De områder, 
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der påvirkes af uklart vand som følge af spildt sediment under indvindingsaktiviteten, 

er i imidlertid af begrænset arealmæssig udstrækning og effekten af temporær 

karakter. Set i forhold til den spættede sæls, forventeligt ret beskedne, forekomst i 

området omkring det aktuelle ansøgningsområde, samt artens mobilitet og evne til at 

opsøge gunstige fourageringsområder over store afstande, betragtes effekten af 

indvindingen som værende uden betydning for spættet sæls fourageringssucces. 

 

Sammenfattende vurderes det, at råstofindvindingen i det ansøgte indvindingsområde 

ikke vil medføre forstyrrelse eller forringe fourageringsforholdene for de marine 

pattedyr i en grad, der influerer på arternes antal og fordeling i området (se 

opsummering i Tabel 6-1). 

 
Tabel 6-1 Opsummering af potentielle effekter på marine pattedyr ved indvinding af råstoffer i 
undersøgelsesområdet. 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet  

betydning 

Forstyrrelse af hav-

bund  
Ubetydelig Lokal Mellemlang Ubetydelig 

Sedimentspredning 

(øget turbiditet) 
Mindre Lokal Kort Ubetydelig 

Sedimentation Ubetydelig Lokal Kort Ubetydelig 

Tilstedeværelse af 

fartøjer og støj 
Mindre Lokal Kort Ubetydelig 

Oliespild Ubetydelig Regional Kort Mindre 
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7. KULTURARV I UNDERSØGELSESOMRÅDET 

Råstofindvinding kan potentielt udgøre en trussel mod kulturhistoriske interesser, 

f.eks. vrag eller druknede bopladser mm.  

 

På kortet i Figur 7-1 er listet resultatet af søgningen i Kulturstyrelsens database. Heraf 

kan man se, at der er registreret et enkelt element (nr.186.540) indenfor 

undersøgelsesområdets afgrænsning. Af kulturstyrelsens hjemmeside kan man læse, 

at der er tale om et sunket skib som i 1922 blev nedsprængt, således, at der er 

minimum 31 meter vand over vraget.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af denne miljøredegørelse, er Kulturstyrelsen blevet 

anmodet om en vurdering af nærværende indvindingsansøgning i relation til 

kulturhistoriske interesser. Hertil kunne Torben Malm fra Kulturstyrelsen per telefon 

stadfæste, at Kulturstyrelsen ikke kan se kulturarvsmæssige konflikter ved 

råstofindvinding i område 31-187 Jyske Rev.  

 

Undersøgelsesområdet er i forbindelse med de geofysiske undersøgelser kortlagt 

med fulddækkende sidescan. Her blev ingen objekter registreret (se bilag 1). Dette 

kunne tyde på, at det registrerede vrag er blevet begravet.  

 

Der blev ligeledes ikke registreret vrag eller andre tegn på kulturarv under de 

gennemførte visuelle verifikationer i ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev (se bilag 

2). 

 

 
Figur 7-1: Kort over de registrerede fortidsminder i ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev. 
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8. ØVRIGE ERHVERVSINTERESSER   

Af øvrige kendte potentielle erhvervsinteresser i det ansøgte indvindingsområde 

findes alene erhvervsfiskeri. Den nuværende indvinding i området foregår i 

sameksistens med fiskeriet.  

 

Råstofindvindingen i ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev, kan potentielt have en 

negativ indvirkning på områdets fisk samt være i konflikt med kommercielle 

fiskeinteresser. Dels kan forstyrrelse af havbunden under slæbesugning skræmme 

bundfisk, indskrænke mulige fiskepladser samt føre til reduktion af habitat og 

fødegrundlag, og dels kan indvindingen potentielt påvirke gyde- og opvækstområder 

for visse fiskearter. Blotlægning af bunddyr i slæbesporene kan dog tiltrække flere fisk 

som følge af øgede fødemuligheder. 

 

Råstofindvinding og sedimentspild kan påvirke fisk og fiskeri via reduktion af habitater 

og fødegrundlag for fisk. Den direkte fysiske påvirkning af bunden under 

slæbesugning vil virke forstyrrende på bundfisk. Påvirkningen vil være begrænset 

både areal- og tidsmæssigt, hvilket vil betyde, at virkningen på fisk er mindre, lokal og 

af kort varighed. Mængden af byttedyr (bundfauna) for visse fiskearter reduceres, men 

råstofindvindingen vil dog også på kort sigt medføre blotlægning af bunddyr og 

dermed potentielt tiltrække fødesøgende fisk. 

 

Potentiel påvirkning af fisks vandringer og fødesøgning kan også forekomme i 

forbindelse med råstofindvinding. Vandets turbiditet vil i kortere perioder øges pga. 

sedimentspild under indvindingen, hvilket kan påvirke fisk i forskellig grad. Pelagiske 

fisk, så som sild, hører til de mest følsomme arter, og det antages, at de udviser 

undvigeadfærd ved koncentrationer højere end 10 mg/l (Appelberg et al., 2005). Sild 

og andre pelagiske fisks vandring forventes dog ikke at blive påvirket af 

sedimentspildet, mens der helt lokalt og kortvarigt kan være fiskearter, der midlertidigt 

undgår området grundet de forhøjede koncentrationer af sediment i vandfasen. Det 

drejer sig især om fisk, der benytter synet til fødesøgning, såsom rødspætter og ising. 

Sedimentspredning vil dog være yderst begrænset både i udbredelse og varighed, og 

påvirkningen på fisk i området vurderes derfor at være ubetydelig. 

 

Sandindvinding kan endvidere påvirke fisks gyde- og opvækstområder. Torsk og 

fladfisk er kommercielt vigtige arter og har pelagiske æg og larver. Forhøjet 

koncentration af suspenderet stof øger nedsynkningen af pelagiske æg og kan 

medføre at æggene sedimenterer og går til grunde. Påvirkningen vil dog være 

kortvarig og kun et yderst begrænset område vil være påvirket. Desuden findes der 

ingen kendte gydeområder i ansøgningsområdet. Derfor vurderes påvirkningen af 

sedimentspild på fiskeæg og larver ligeledes at være ubetydelig.  

 

Genindvandringen til forstyrrede områder synes at foregå hurtigt, og et studie af 

effekterne fra revlefodring på rødspætter og isinger viste således ingen forskel mellem 

fangsterne fra det revlefodrede område og fra to referencestationer ca. én måned efter 

revlefodring (Støttrup et al, 2006). Endvidere har det tidligere vist sig, at fiskerne ikke 
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har kunnet konstatere entydige forskelle i fangster af konsumfisk og bifangster af 

krabber, søstjerner, konker m.m. ved genoptagelse af fiskeri allerede dagen efter 

sandindvindingen er indstillet (DHI, 2000). 

 

Mht. støj forventes det, at følsomme arter såsom sild og torsk vil registrere støjen fra 

sandindvinding på lang afstand, mens potentielle adfærdsændringer udelukkende vil 

forekomme lokalt og kun under selve indvindingen. 

 

Der foregår intensivt fiskeri langs den jyske vestkyst. I forbindelse med sandindvinding 

frarådes fiskeri inden for de i forvejen meddelte og afmærkede områder for at undgå 

skader og tab af udstyr og materiel. Derfor kan sandindvinding medføre en 

indskrænkning af fiskepladser.  

 

Generelt har fiskeriforeningerne en positiv forståelse for nødvendigheden af indvinding 

af marine råstoffer (DHI, 2000). Endvidere nævnes det, at der altid har været et godt 

samarbejde mellem de indvindingsfartøjer, der arbejder på Vestkysten og de fiskere, 

der driver fiskeri i indvindingsområderne. Dette har bevirket, at begge grupper har 

kunnet udnytte områderne til hvert sit formål med et minimum af gener. 

 

Ansøgningsområdets placering i forhold til en række kendte tobisfiskepladser er 

gengivet i nedenstående Figur 8-1. Herpå kan man se, at der ikke er tobisfiskepladser 

i umiddelbart nærhed af ansøgningsområdet. 

 
Figur 8-1: Ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev med kendte nærliggende tobisfiskepladser. 
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Det vurderes på baggrund af ovenstående og ansøgningsområdet ringe udstrækning 

på 2,3 km
2
, at de potentielle miljømæssige påvirkninger på fisk og fiskeri ved den 

påtænkte indvinding af ral fra ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev, vil være 

ubetydelig og af midlertidig karakter.    
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9. BESKYTTEDE OMRÅDER 

Fuglebeskyttelsesområderne er behandlet under kapitel 5 Fugle.  

 

Der findes ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af ansøgningsområdet. 

På Figur 9-1 ses afgrænsningen af de nærmeste områder, som er Thyborøn 

Stenvolde (N247), Jyske Rev, Lillefiskerbanke (N248) og sandbanker ud for Thyborøn 

(N248). Afstanden til disse områder er hhv. 16, 24 og 34 km. 

 

 
Figur 9-1: Ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev med nærmest liggende Natura 2000-områder.  

De habitatområder, som ovenstående Natura 2000-områder indeholder, er alle 

udpeget på baggrund af marine naturtyper. For Habitatområde nr. 253, ”Sandbanker 

ud for Thyborøn”, består udpegningsgrundlaget af habitatnaturtype 1110, ”sandbanker 

med vedvarende dække af havvand”; for Habitatområde nr. 256 ”Thyborøn Stenvolde” 

er udpegningsgrundlaget, habitatnaturtype 1170, Rev, mens udpegningsgrundlaget for 

Habitatområde 257 Jyske Rev, Lillefiskerbanke er habitatnaturtype 1170, Rev. 

 

På baggrund af de store afstande til de tre Natura 2000-områder, kan det konstateres 

at den påtænkte råstofindvinding ikke vil have nogen negativ indflydelse på 

udpegningsgrundlagene. 
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10. OPSUMMERING OG SAMLET VURDERING  

10.1. Opsummering  

De biologiske og substratmæssige forhold i ansøgningsområdet og dennes 

sikkerhedszone på minimum 500 m blev kortlagt vha. heldækkende sidescansonering 

og visuelle verifikationer med ROV. 

 

Substratmæssigt er ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev samt sikkerhedszonen et 

gruset område med indslag af sand samt delområder med mindre og større sten. 

Enkelte steder i sikkerhedszonen blev der registreret stenbestrøning, og i den nordlige 

del blev der tillige registreret to stenrev.  

 

Biologisk set, blev kun få arter registreret på sand- og grusbunden. Flere arter blev 

observeret i sammenhæng med de stenede områder med bladmosdyr og 

dødningehåndkoral som de to mest dominerende arter. Der blev desuden registreret 

en art makroalge i tilknytning til de stenede områder samt en kommerciel fiskeart på 

stenrevslokaliteterne.  

 

10.2. Vurdering af mulige effekter ved råstofindvinding 

Tabel 10-1 summerer de potentielle påvirkninger ved sandindvinding i ansøgnings-

område 31-187 Jyske Rev. 

 

I undersøgelsesområdet blev der på grus og sandbund kun registreret ganske få arter 

af fauna, som var til stede med lav dækningsgrad. På mere stenet substrat blev flere 

arter observeret, hvoraf kun bladmosdyr blev registreret med høje dækningsgrader. 

Her blev også observeret to arter af makroalger samt stimer af sej og torsk.  

 

De registrerede arter kan, jævnfør deres tilstedeværelse i dette relativt 

bølgeeksponerede område, betegnes som værende hårdføre og kan tåle en relativt 

høj koncentration af suspenderet materiale i vandfasen.  

 

Det vurderes på baggrund af de gennemførte undersøgelser samt erfaringerne fra 

tidligere undersøgelser i området omkring Jyske Rev, at den påtænkte indvinding i 

indvindingsområde 31-187 Jyske Rev, ikke vil have nogen væsentlig negativ 

indvirkning på marin fauna og flora.  

 

Det vurderes endvidere, at den potentielle påvirkning af sedimentspredning i 

forbindelse med indvinding i ansøgningsområdet vil være ubetydelig i relation til den 

forekommende fauna og flora.  

 

I alt ti hav- og kystfuglearter forekommer i én eller flere af årets måneder i eller tæt på 

undersøgelsesområdet i tætheder, der overstiger 0,1 individer/km
2
.  Selve 

indvindingsområdet rummer dermed kun lave tætheder af vandfugle, idet det 

hovedsageligt drejer sig om alkefugle, som forekommer i vinterhalvåret. 
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Råstofindvindingen kan potentielt påvirke områdets fugle som følge af fjernelse eller 

påvirkning af fuglenes fødegrundlag, påvirkning af deres fourageringsmuligheder, 

fysiske forstyrrelser samt eventuelt oliespild. 

 

I forhold til de fuglearter, der er kendt fra indvindingsområdet, kan den planlagte 

råstofindvinding først og fremmest medføre reducerede fourageringsmuligheder for de 

fiskeædende arter, herunder alk og lomvie, på grund af midlertidig nedsat sigtbarhed i 

vandsøjlen.  

 

Effekten af de periodisk forringede fourageringsbetingelser for alk og lomvie vurderes 

dog med påvirkningens begrænsede geografiske udbredelse og periode, 

sammenholdt med indvindingsområdets størrelse og relativt perifere betydning som 

fourageringsområde for disse arter, at være ubetydelig. 

 

Desuden kan indvindingsfartøjets fysiske tilstedeværelse og støj forstyrre fuglene. Da 

det berørte område imidlertid kun udgør en meget lille del af det samlede areal, der 

udnyttes af de relevante arter, vurderes disse, og de øvrige potentielle påvirkninger fra 

indvindingsarbejdet, at have ubetydelig effekt på fuglene. 

 

Det nærmeste område af international betydning for havfugle omfatter dele af 

Skagerrak syd for Norske Rende og ligger i en afstand af minimum 10 km fra 

ansøgningsområdet. Med denne afstand og med indvindingens begrænsede 

påvirkningsområde taget i betragtning, vil der ingen påvirkning være af dette område.  

Med hensyn til internationalt udpegede Fuglebeskyttelsesområder er afstanden til de 

to nærmeste (Fuglebeskyttelsesområder (F23, Agger Tange og F39, Harboør Tange, 

Plet Enge og Gjeller Sø) ca. 45 km, hvorfor en væsentlig negativ påvirkning af disse 

kan afvises. 
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Tabel 10-1: Opsummering af den potentielle påvirkning som potentielt vil kunne forekomme indenfor og 
udenfor ansøgningsområdet  

Projektaktivitet Potentiel påvirkning 

I undersøgelsesområdet Udenfor undersøgelsesområdet 

Marin fauna  Ubetydelig  Ingen 

Marin flora Ubetydelig Ingen 

Fugle Ubetydelig Ubetydelig 

Marinarkæologi Ingen Ingen 

Øvrige erhvervsinteresser Ubetydelig Ingen 

Beskyttede områder Ingen Ingen 
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11. KUMULATIVE EFFEKTER 

Kumulative effekter kan forårsages af indvinding i nærliggende indvindingsområder 

inden for samme farvandsområde, løbende udvidelse af indvindingsmængden i 

samme område samt forskellige menneskelige aktiviteter f.eks. fiskeri i de samme 

områder. Kumulative effekter er karakteriseret ved at medføre en potentiel effekt, som 

ingen af påvirkningerne ville have alene. 

 

På den jyske vestkyst pågår en række aktiviteter så som råstofindvinding til den 

daglige råstofhusholdning, kystfodring, fiskeri, kommercielt skibsfart og opførelse og 

drift af havmølleparker. Disse kan sammen med nærværende projekt medføre 

kumulative effekter på det omgivende miljø. Nærværende ansøgningsområde er 

beliggende på Jyske Rev, hvor det grænser op til et eksisterende fællesområde og er 

beliggende umiddelbart vest for et auktionsområde, som NCC har vundet retten til at 

indvinde i. Thyborøn Nordsøral har endvidere ansøgt om tilladelse til indvinding af 

råstoffer i et nærliggende område benævnt 31-187/200 Jyske Rev. Projektområderne 

har en indbyrdes afstand på ca. 6 km. 

 

Ansøgningsområde 31-187 Jyske Rev, er beliggende i et særdeles strøm- og 

bølgeeksponeret område, og det naturlige niveau af resuspension af finkornet 

sediment må betegnes som værende højt. Således er de fauna- og florasamfund, der 

findes i undersøgelsesområdet hårdføre og vant til høje niveauer af suspenderet 

materiale i vandsøjlen.  

 

Spredningsmodelleringer fra Jyske Rev viser at sedimentspredning ved indvindingen 

kun sprede sig over et meget begrænset område, hvorfor det vurderes, at selv 

råstofområder, der ligger umiddelbart op af hinanden, ikke i kumulation, vil have en 

negativ påvirkning på biologiske elementer, der er beliggende uden for den 500 m 

brede sikkerhedszone.  

 

Det vurderes, at påvirkningen fra nærværende indvindingsaktivitet sammen med 

indvindingsaktiviteter i nærliggende råstofområder vil være marginale og ikke vil have 

en væsentlig negativ indflydelse på de registrerede biologiske samfund. Til at 

understøtte denne vurdering har undersøgelser af stenrevslokaliteter, der er 

beliggende umiddelbart op ad indvindingsområder på Jyske Rev, vist, at 

makroalgevegetationen og dyresamfundene tilsyneladende var helt upåvirkede af den 

mangeårige indvinding (Orbicon 2013).  

 

Generelt antages det, at rekolonisering i et område, hvor der har været indvundet 

råstoffer, tager ca. 2-4 år. Studier viser dog, at foregår indvindingen over længere tid 

(> 1 år), hvilket den gør i de fleste tilfælde, så er rekoloniseringen langsommere, og 

det kan være andre og færre arter, der etablerer sig i området (Støttrup et al, 2006). 

Reetableringen varierer dog meget og er afhængig af morfologi, forskellen mellem det 

oprindelige og det nye sediment, områdets følsomhed overfor stress og antallet af 

potentielle kolonisatorer. Arter, der lever ved Jyske Rev, er vant til et dynamisk miljø 

og er derfor mindre sårbare end arter, der lever i et mere beskyttet miljø. 
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Råstofindvinding i flere forskellige områder beliggende i nærheden af hinanden på én 

gang - hvilket uhyre sjældent vil forekomme på Jyske Rev - kan muligvis forstyrre 

marsvins orientering, men der findes pt. ikke tilstrækkelig med viden om dette. Denne 

effekt vil eventuelt kunne reduceres med såkaldte ”blide opstarter” (soft-start-

procedure), hvor der før opstart, tændes og slukkes motoren på sugesystemet for at 

sikre, at marsvinene forlader området før selve indvindingen går i gang (NST, 2011 

udkast). 

 

Sydøst for ansøgningsområdet 31-187 Jyske Rev ligger et af de seks områder, der er 

udpeget for fremtidigt anlæg af kystnære havmøller (Energistyrelsen, 2012). Området 

ligger med en afstand af ca. 40 km. Det vurderes derfor, at der ikke vil forekomme 

nogen kumulative effekter i forbindelse med eventuelt fremtidige kystnære havmøller. 

 

Overordnet vurderes det, at ansøgte indvinding ikke vil medføre betydelige kumulative 

påvirkninger på miljøet. 
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13. BILAG  
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