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1. RESUME 

Rambøll har i samarbejde med GEUS gennemført en biologisk kortlægning samt en simpel miljø-
vurdering af auktionsområde 31-562, Nordsøen syd (NST-7321-00114) beliggende i Nordsøen 
vest for Rømø. Undersøgelsen er baseret på retningslinjerne for fase II, Miljøvurdering, i henhold 
til Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra hav-
bunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer (BEK. nr. 1164 af 3. ok-
tober 2013, gældende). 
 
Den biologiske screening er gennemført som kortlægning med side scan sonar med 100 % dæk-
ning i interesseområdet plus en 500 m randzone omkring området (påvirkningszonen). Kortlæg-
ningen med side scan sonar er efterfulgt af 18 punktdyk med ROV for verifikation af kortlagte se-
dimenttypers biologiske indhold i form af overordnede plante-/dyresamfund samt naturtyper. Der 
er hverken indsamlet biologiske prøver eller sedimentprøver. 

Interesseområdet fremstod relativt homogent med to forskellige substrattyper og tilhørende na-
turtyper.  

Substrattype 1 dækker 99,82 % af interesseområdets areal på 22,5 km2 og 99,3 % af undersø-
gelsesområdets areal på 34,2 km2. På den tilhørende Naturtype 1, blev der observeret meget 
sparsom, nedbrudt flora og en arts- og individfattig epifauna, herunder søstjerne, slangestjerner, 
søpindsvin, muslinger, reje, krabbe, eremitkrebs, søpindsvin, havsnegl, samt mindre fisk (bl.a. 
fladfisk og kutling).  
 

Substrattype 2 dækker 1,18 % af interesseområdets areal på 22,5 km2 og 0,2 % af undersøgel-
sesområdets areal på 34,2 km2.  På den tilhørende naturtype 2, blev der observeret meget spar-
som, nedbrudt flora og en arts- og individfattig epifauna, herunder søstjerne, reje, krabbe, ere-
mitkrebs, havsnegl, søanemone samt småfisk.  
 
Samlet vurderes undersøgelsesområdet at være af mindre biologisk interesse. Området fremstår 
relativ individ- og artsfattigt mht. flora og fauna og er primært domineret af sandbund med 
spredte skaller.   

Sammenfattende vurderes det, at der ikke vil være nogen væsentlig påvirkning af plante- og dy-
rearter der findes i interesseområdet inkl. påvirkningszonen som følge af den ansøgte indvinding. 

Det vurderes desuden, at den ansøgte indvinding ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de 
naturtyper, arter og deres levesteder, der indgår i udpegningsgrundlaget for de to nærliggende 
Natura 2000 områder.  

2. INDLEDNING 

Jf. vilkår 1.2 i ”Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Nordsøen syd, 
auktionsområde 31-562, NST-7321-00114” af januar 2013, kræves det at der gennemføres en 
biologisk kortlægning samt en miljøkonsekvensvurdering (jf. råstoflovens § 21, stk. 1, nr. 2.).  
 
Den planlagte indvindingsmængde af fyldsand svarer til i alt 150.000 m3. Ansøgningen dækker 
en indvindingsperiode på fem år. Det vides dog ikke på nuværende tidspunkt, hvordan ansøger 
vil gennemføre indvindingen tidsmæssigt fordelt over de fem år. Denne miljøvurdering er derfor 
gennemført som en ”worst case” vurdering af en samlet enkeltstående indvinding af alle 150.000 
m3 på én gang. Skulle ansøger ønske at indvinde mindre mængder over flere tilfælde fordelt over 
femårsperioden, vurderes dette potentielt at medføre mindre virkninger på området end ved én 
samlet indvinding af hele mængden. Indvinding af mindre mængder vurderes derfor også at væ-
re dækket af denne miljøvurdering. Området er meget dynamisk og består udelukkende af sand. 
Indvindingen vil blive udført som slæbesugning.   
  
Nærværende biologiske kortlægning og miljøkonsekvensvurdering er udformet i overensstem-
melse med bilag 1 i ”Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding 
af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer” 
(BEK. nr. 1164 af 3. oktober 2013). 
 
Den biologiske kortlægning er planlagt og udført af Rambøll i samarbejde med GEUS som kort-
lægning med 100 % dækkende side scan sonar efterfulgt af punktdyk med ROV for verifikation af 
de kortlagte sedimenttypers biologiske indhold samt naturtyper. 
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3. MILJØUNDERSØGELSER (FASE IIA) 

3.1 Undersøgelsesområdet 
Undersøgelsesområdet er beliggende i auktionsområde 31-562, Nordsøen syd (NST-7321-00114) 
og dækker interesseområdet samt en 500 m bred bufferzone (påvirkningszonen). Området er be-
liggende i Nordsøen vest for Rømø, se Figur 1. 
 

 

Figur 1. Placering af undersøgelsesområde placeret i auktionsområde 31-562, Nordsøen syd (NST-7321-
00114). Et større kort kan findes i Bilag 1.  

 
Interesseområder er afgrænset af rette linjer mellem koordinater angivet i Tabel 1. Påvirknings-
zonen er afgrænset af rette linjer mellem koordinater angivet i Tabel 2. Den biologiske kortlæg-
ning omfattede hele undersøgelsesområdet.   
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Tabel 1. Hjørnekoordinater for auktionsområdet. Punkterne refererer til bogstaverne der fremgår af Fi-
gur 1. 

Punkt 
Hjørnekoordinater for auktionsområdet (Datum: WGS 84) 

Grader og decimalminutter UTM zone 32 nord 

A 55° 12' 03" 8° 06' 16" 442914.34 E 6117419.88 N 

B 55° 12' 02" 8° 12' 04" 449063.42 E 6117342.56 N 

C 55° 9' 36" 8° 12' 5" 449034.48 E 6112814.44 N 

D 55° 9' 35" 8° 10' 8" 446956.45 E 6112821.87 N 

E 55° 9' 37" 8° 9' 23" 446157.37 E 6112874.72 N 

F 55° 9' 47" 8° 8' 53" 445634.62 E 6113194.15 N 

G 55° 10' 39" 8° 7' 20" 444014.39 E 6114811.64 N 

H 55 ° 10,49" 08 ° 06,17" 442899.50 E 6115154.06 N 
 

Tabel 2. Hjørnekoordinater for påvirkningszonen. Punkterne refererer til bogstaverne der fremgår af Fi-
gur 1. 

Punkt 
Hjørnekoordinater for påvirkningszone (Datum: WGS 84) 

Grader og decimalminutter UTM zone 32 nord 

A’ 55 ° 12,19" 08 ° 05,47" 442410.26 E 6117932.70 N 

B’ 55 ° 12,19" 08 ° 12,32" 449573.04 E 6117849.29 N 

C’ 55 ° 09,20" 08 ° 12,34" 449541.74 E 6112302.57 N 

D’ 55 ° 09,19" 08 ° 10,06" 446923.35 E 6112322.55 N 

E’ 55 ° 09,23" 08 ° 09,09" 445906.62 E 6112441.35 N 

F’ 55 ° 09,35" 08 ° 08,33" 445276.50 E 6112843.83 N 

G’ 55 ° 10,24" 08 ° 07,06" 443758.90 E 6114363.20 N 

H’ 55 ° 10,37" 08 ° 05,49" 442399.83 E 6114783.99 N 
 

3.2 Metode og materiale 
Den biologiske kortlægning blev gennemført som kortlægning med side scan sonar med 100 % 
dækning af hele undersøgelsesområdet (interesseområde + påvirkningszonen) efterfulgt af 
punktdyk med ROV og dykker for verifikation af kortlagte substrattypers biologiske indhold i form 
af overordnede flora- og faunaforhold samt naturtyper. Der blev ikke indsamlet hverken biologi-
ske prøver eller sedimentprøver. 
 
På baggrund af side scan sonar data, foreløbigt substrattypekort samt bathymetrikort, blev der 
udvalgt 18 positioner til punktdyk til verifikation af de forskellige substratyper biologiske værdi. 
Positioner for punktdyk blev udvalgt efter følgende kriterier:  

- Inddeling af området i dybdeintervaller ift. fotisk/afotisk zone 
- Der er som udgangspunkt forsøgt placeret minimum 4 punkter i hver substrattype og i 

hvert dybdeinterval 
- Punkterne er geografisk spredt i hele området 

 
Placeringen af de udvalgte dykkepositioner fremgår af Figur 1-5. 
 
Ved hver position blev ROV’en neddykket til havbunden, hvorefter området blev afsøgt og opta-
get som videosekvens, med en typisk varighed på omkring 10-15 min. ROV’en styres fra en cen-
tral enhed på båden af en erfaren havbiolog. For hver videosekvens blev der udvalgt seks repræ-
sentative billeder, disse er vedlagt i Bilag 2. Ved position 4 gik videooptagelsen tabt, hvilket be-
tyder, at der for denne position ikke er billeddokumentation. Der er imidlertid lavet en udførlig 
logbog med observationer for positionen som kan findes i Bilag 3. Ved position nr. 11 blev områ-
det også undersøgt af dykker, der filmede at område omkring positionen med en radius på om-
kring 100 m. 
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Ved hver dykkeposition blev substratforhold samt forekomst of flora og fauna noteret. Følgende 
blev registreret: 
 

- Vanddybde 
- Dækningsprocent af sten >60 cm 
- Dækningsprocent af sten >30 cm 
- Dækningsprocent af sten >10 cm 
- Dækningsprocent af sten 2-10 cm 
- Dækningsprocent af grus og småsten 
- Dækningsprocent af sand eller anden blød bund 
- Tilstedeværelse af epifauna 

Organismer der lever på havbunden, f.eks. krebsdyr, pighude, bløddyr og koraldyr 
- Tilstedeværelse af flora  

Både én- og flerårig makroalger 
- Andet, fx tilstedeværelse af fisk 

 
Der blev ikke indsamlet hverken biologiske prøver eller sedimentprøver.  

De visuelle observationer listet ovenfor dannede grundlag for kategorisering of substrat- og na-
turtyper på de enkelte positioner.  
 
Punktdyk med ROV og dykker blev gennemørt d. 08.10.2013. Vindstyrken lå omkring 4 – 7 m/s. 
På alle dykkepositioner, blev der konstateret en meget stærk strøm samt en relativ høj turbiditet 
(relativ lav sigtbarhed).  
 

3.3 Bundtopografi/bathymetri 
Vanddybden i undersøgelsesområderne varierede mellem ca. 10 - 20 m som vist på Figur 2. De 
dybeste områder blev kortlagt i undersøgelsesområdets sydlige del, primært i påvirkningszonen, 
med dybder ned til ca. 19 m. De laveste områder blev kortlagt i den centrale del af undersøgel-
sesområdet, med dybder ned til ca. 10 m.  
 

 

Figur 2. Topografisk kort over undersøgelsesområde placeret i auktionsområde 31-562, Nordsøen syd 
(NST-7321-00114). Røde prikker angiver positioner for punktdyk. Større kort kan ses i Bilag 1. 
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3.4 Kortlagte substrattyper 
Arealet af interesseområdet er 22,5 km2, omgivet af en 500 m bred påvirkningszone på 11,7 
km2. Det samlede areal af undersøgelsesområdet er således 34,2 km2.  

På baggrund af sidescan mosaik, seismik og visuel verifikation blev substratet i området inddelt i 
to forskellige substrattyper, som beskrevet nedenfor. 

Den arealmæssige udbredelse og fordeling af de to substrattyper er angivet i Tabel 3. Områder-
nes inddeling i forskellige substrattyper (inklusive positioner for punktdyk med ROV) er vist på 
Figur 3. Mosaik fra side scan sonar data er vist på Figur 4. 

Tabel 3. Areal af de forskellige substrattyper i undersøgelsesområdet.  

Røde Klit Sand Areal (km2) % af undersøgelsesom-
råde 

% af interesseom-
råde 

Undersøgelsesområde 34,20   
Interesseområde 22,50   
500 m påvirkningszone 11,70   
Substrattype 1 33,96 99,30 99,82 
Substrattype 2 0,24 0,20 1,18 

 
Substrattype 1: Sand/silt 
Områder bestående primært af sand, med varierende indslag af skaller og grus. Sand defineres 
geologisk som kornstørrelser fra 0,06 til 2 mm, mens grus og småsten defineres som mindre end 
10 cm 
 
Denne substrattype dækker 99,82 % af interesseområdets areal på 22,5 km2 og 99,3 % af un-
dersøgelsesområdets areal på 34,2 km2.   
 
Substrattype 2: Sand, grus og småsten 
Områder domineret af sand, med varierende mængder af grus og småsten samt enkelte spredte 
større sten (<1 %). Sand defineres geologisk som kornstørrelser fra 0,06 til 2 mm, mens grus og 
småsten defineres som mindre end 10 cm. Substrattypen kan også indeholde enkelte større sten 
(>10 cm). 
 
Denne substrattype dækker 1,18 % af interesseområdets areal på 22,5 km2 og 0,2 % af under-
søgelsesområdets areal på 34,2 km2.   
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Figur 3. Substrattypekort over undersøgelsesområde placeret i auktionsområde 31-562, Nordsøen syd 
(NST-7321-00114). Røde prikker angiver positioner for punktdyk. Større kort kan ses i Bilag 1. 

 

 

Figur 4. Mosaik af side scan sonar data over undersøgelsesområde placeret i auktionsområde 31-562, 
Nordsøen syd (NST-7321-00114). Røde prikker angiver positioner for punktdyk. Større kort kan ses i Bi-
lag 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Biologisk kortlægning af undersøgelsesområde beliggende i auktionsområde 31-562, Nordsøen syd (NST-7321-00114) 

 

3.5 Kortlagte naturtyper 
Til hvert af områdets to substrattyper knytter sig forskellige biologiske forhold. De tilknyttede na-
turtyper (flora og faunaforhold) beskrives i dette afsnit. Der er ikke udført specifikke undersøgel-
ser af infaunaen i undersøgelsesområdet. Vurderingerne i dette afsnit vil primært fokusere på 
synlig epifauna og flora. 

Udbredelsen af naturtyperne er illustreret i Figur 7. 

Naturtype 1 
Naturtype 1 er knyttet til substrattype 1 (sand/silt). Denne naturtype dækker 99,82 % af interes-
seområdet areal på 22,5 km2 og 99,3 % af undersøgelsesområdets areal på 34,2 km2.   
 
Eksempler på Naturtype 1 er præsenteret i Figur 5. 
 
På denne naturtype blev der kun registreret få spredte, små og nedbrudte makroalger, hvilket 
vurderes at skyldes manglen på egnet substrat for fasthæftning samt den høje dynamik i områ-
det forårsaget af strøm og bølger.  
 
Faunasamfundet var relativt art- og individfattigt og inkluderede søstjerne, slangestjerner, sø-
pindsvin, havsnegl, Krabbe, eremitkrebs, reje, og forskellige mindre fisk (f.eks. fladfisk og kut-
ling).  
 

Figur 5. Eksempler på naturtype 1 fra dykkeposition nr. 3 (tv.) og nr. 14 (th.).  

Naturtype 2 
Naturtype 2 er knyttet til substrattype 2 (sand, grus og småsten). Naturtypen er kendetegnet 
ved en vis heterogenitet, som primært knytter sig til variationen indenfor substrattypen. Denne 
naturtype dækker 1,18 % af interesseområdet areal på 22,5 km2 og 0,2 % af undersøgelsesom-
rådets areal på 34,2 km2.    
  
Eksempler på Naturtype 2 er præsenteret i Figur 6. 
 
Der blev kun registreret få spredte, små og nedbrudte makroalger i tilknytning til substrattype 2, 
hvilket vurderes at skyldes manglen på egnet substrat for fasthæftning og endvidere den høje 
dynamik i området forårsaget af strøm og bølger.  
 
Faunasamfundet var relativt arts- og individfattigt og inkluderede søstjerne, havsnegl, krabbe 
(alm. og taskekrabbe), eremitkrebs, reje, søanemoner og forskellige mindre fisk (f.eks. fladfisk 
og kutling).  
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Figur 6. Eksempler på naturtype 2 fra dykkeposition nr. 8 (tv.) og nr. 11 (th.).  

 
 

 

Figur 7. Naturtypekort over undersøgelsesområde placeret i auktionsområde 31-562, Nordsøen syd 
(NST-7321-00114). Røde prikker angiver positioner for punktdyk. Større kort kan ses i Bilag 1. 
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4. MILJØVURDERING (FASE IIB) 

Følgende miljøvurdering er udarbejdet iht. anvisningerne i ”Teknisk Anvisning (TA) for efterforsk-
ning efter marine råstoffer – feltundersøgelser og rapportering” / 6/ samt ”Bekendtgørelse om 
ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberet-
ning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer” (BEK. nr. 1164 af 3. oktober 2013) / 20/. 

Den planlagte indvindingsmængde af fyldsand svarer til i alt 150.000 m3. Ansøgningen dækker 
en indvindingsperiode på fem år. Det vides dog ikke på nuværende tidspunkt, hvordan ansøger 
vil gennemføre indvindingen tidsmæssigt fordelt over de fem år. Denne miljøvurdering er derfor 
gennemført som en ”worst case” vurdering af en samlet enkeltstående indvinding af alle 150.000 
m3 på én gang. Skulle ansøger ønske at indvinde mindre mængder over flere tilfælde fordelt over 
femårsperioden, vurderes dette potentielt at medføre mindre virkninger på området end ved én 
samlet indvinding af hele mængden. Indvinding af mindre mængder vurderes derfor også at væ-
re dækket af denne miljøvurdering. Området er meget dynamisk og består udelukkende af sand. 
Indvindingen vil blive udført som slæbesugning. 
   
Miljøvurderingen indeholder en samlet kortfattet vurdering af områdets biologiske værdi samt en 
vurdering af potentielle påvirkninger af de biologiske værdier som følge af den ansøgte indvin-
ding i interesseområdet og eventuelle fysiske påvirkninger på det marine miljø. Miljøvurderingen 
omfatter Vandplaner, beskyttede områder, bundflora og bundfauna, fortidsminder, topografi-
ske/hydrografiske effekter samt sedimentspild og spredning. For at tilgodese Danmarks forplig-
telser iht. habitatdirektivets artikel 12 om streng beskyttelse af marsvin (Phocoena phocoena), jf. 
habitatdirektivets bilag IV (beskyttelse i hele artens udbredelsesområde, også udenfor Natura 
2000-områderne), er marsvin inkluderet i miljøvurderingen i et særskilt afsnit. I hvert afsnit 
præsenteres de potentielle påvirkninger og kapitlet afsluttes med en samlet vurdering af de an-
søgte indvindingers potentielle påvirkning (miljøkonsekvensvurdering).  
 
 
 

4.1 Biologisk værdi af undersøgelsesområdet 
Undersøgelsesområdet fremstår forholdsvis homogent med hensyn til substrat- og naturtyper. 
Størstedelen af det samlede område er karakteriseret som Substrat- og Naturtypetype 1 med et 
mindre område kortlagt som Substrat- og Naturtype 2, i den sydlige del af interesseområdet.   
 
Substrat- og Naturtype 1 dækkede 99,82 % af interesseområdet areal på 22,5 km2 og 99,3 % af 
undersøgelsesområdets areal på 34,2 km2. Den observerede fauna fremstod relativt arts- og in-
dividfattig. Dominerende fauna på denne naturtype var havsnegl og eremitkrebs. Desuden blev 
der observeret søstjerne, slangestjerner, søpindsvin, muslinger, reje, krabbe, søpindsvin, samt 
mindre fisk (bl.a. faldfisk og kutling). Der blev kun observeret en meget sparsom, nedbrudt flora 
i denne naturtype. 
 
Substrat- og Naturtype 2 dækkede 1,18 % af interesseområdet areal på 22,5 km2 og 0,2 % af 
undersøgelsesområdets areal på 34,2 km2. Den observerede fauna fremstods relativt arts- og in-
dividfattig og var domineret af søstjerne og søanemone. Desuden blev der observeret reje, krab-
be, eremitkrebs, havsnegl, samt småfisk. Der blev observeret en meget sparsom, nedbrudt flora i 
denne naturtype. 
 

4.2 Vandplaner 
Interesseområdet hører under ”Hovedvandopland 1.10 Vadehavet” i Forslag til Vandplan. Be-
mærk at vandplanerne pt. er offentlig høring frem til december 2013.  
 
Den økologiske tilstand for kystvande for området er karakteriseret som ”dårlig-ringe” og den 
kemiske tilstand er karakteriseret som ”ikke god” / 21/ 
 
I forbindelse med vandplaner for de kystnære områder er der fastlagt indsatskrav, som skal 
bringe vandområderne i ”god økologisk tilstand”. Disse indsatskrav omhandler næringsstofbe-
lastning, miljøfarlige forurenende stoffer samt tiltag for fiskeri med bundslæbende redskaber / 
21/.  
 

4.2.1 Potentielle påvirkninger af vandplaner 
Det er vurderet, at der potentielt kun vil være en ubetydelig påvirkning af vandkvaliteten lokalt 
omkring indvindingsfartøjet i form af midlertidigt forhøjet koncentration af suspenderet stof, se 
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afsnit 4.8. Det vurderes derfor, at der ikke vil være påvirkning ift. de indsatskrav, som er fastlagt 
i vandplanerne. 
 

4.3 Beskyttede områder 
Interesseområdet er placeret mellem to Natura 2000-områder.  
 
Omkring 4 km vest for interesseområdet ligger Natura 2000-område 89 Vadehavet der omfatter 
Habitatområderne H86, H90, H239 og H255 samt fuglebeskyttelsesområderne F49, F51, F52, 
F53, F55, F57, F60, F65 og F67, se Figur 1 og Figur 8. En samlet oversigt over udpegningsgrund-
laget for habitatområderne kan findes her / 22/. Bemærk at marsvin (Phocoena phocoena) er 
behandlet særskilt i afsnit 4.4. En samplet oversigt over fuglearter på udpegningsgrundlaget for 
uglebeskyttelsesområdet kan findes her / 23/ 
 
Omkring 7 km øst for interesseområdet ligger Natura 2000-område 246 Sydlige Nordsø der om-
fatter Habitatområde H255 og fuglebeskyttelsesområde F113. En samlet oversigt over udpeg-
ningsgrundlaget for habitatområderne kan findes her / 22/. Bemærk at marsvin er behandlet 
særskilt i afsnit 4.4. En samplet oversigt over fuglearter på udpegningsgrundlaget for fuglebe-
skyttelsesområdet kan findes her / 23/. 
 

4.3.1 Potentielle påvirkninger af beskyttede områder 
Den ansøgte indvinding vil blive udført i et begrænset område samt i et begrænset tidsrum. På 
baggrund af dette forhold, samt den relativt store afstand mellem interesseområdet og de be-
skyttede områder, vurderes det at indvindingsaktiviteterne ikke vil medføre forstyrrelse eller for-
ringe af de naturtyper, arter og deres levesteder, der indgår i udpegningsgrundlaget for de nær-
liggende Natura 2000 områder.  

 
4.4 Marsvin 

Marsvin er beskyttet under Habitatdirektivets bilag IV. Arten der er nævnt i Habitatdirektivets Bi-
lag IV kræver meget streng beskyttelse i hele deres udbredelse (også udenfor Natura 2000-
områderne). Derfor vurderes arten særskilt i nærværende rapport.  
 
Marsvin lever i kystnære og lavvandede områder og foretrækker dybder på omkring 200 m eller 
mindre. Arten kan observeres i hele Danmark men den præcise bestandsstørrelse kendes ikke. 
Yngleperioden er Maj/Juni og parringsperioden i Juli/August, hvor de er særligt følsomme. 
 
Marsvin bruger ekkolokalisering når de fouragerer og når de orienterer sig i vandet. Derfor er de 
stærkt afhængige af deres hørelse. Hørelsen er ligeledes vigtig i forbindelse kommunikation og 
detektion af prædatorer. Da lyd kan bevæge sig over lange afstande under vandet, kan en for-
øgelse af den generelle baggrundsstøj og specifikke støjkilder påvirke marsvin negativt, selv 
langt væk fra lydkilden. I særligt slemme tilfælde, kan støj medføre høreskader hos marsvinet 
hvilket kan nedsætte overlevelsesevnen betydeligt / 1/ 2/ 3/.  

Marsvin er generelt følsomme overfor støj og undersøgelser peger på, at arten undgår visse støj-
kilder. For eksempel har studier har vist, at marsvin reagerer afvigende på skibsstøj i en radius af 
ca. 200-300 m / 4/. Omvendt må man antage, at marsvin i nogen grad, er i stand til at tilvænne 
sig lyden fra skibstrafik, idet dens forekomst i de indre danske farvande, hvor skibstrafikken er 
intensiv, er relativt høj.  

I Nordsøen overvåges marsvin årligt fra fly i to habitatområder; H78 Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for Varde (Natura 2000-område 89 Vadehavet) og H255 Sydlige Nordsø 
(Natura 2000-område 246 Sydlige Nordsø). Desuden medtages observationer i farvandet mellem 
disse to lokaliteter. De seneste publicerede resultater stammer fra 2011, hvor der i alt blev ob-
serveret 128 marsvin fordelt på 97 grupper a op til 5 individer, se Figur 8. Den gennemsnitlige 
tæthed for hele det overvågede område var 0,14 observationer pr. km. Den højeste tæthed blev 
observeret nord for Natura 2000-område 246 Sydlige Nordsø i området omkring Horns Rev. Den 
laveste tæthed blev observeret i Natura 2000-område 89 Vadehavet. Desuden er den Sydlige 
Nordsø betragtet som yngleområde for marsvin og i 2011 blev der observeret 42 kalve, primært 
inde for Natura 2000-område 246 og nord herfor / 24/. 
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Afhængigt af artssammensætningen og biomassen på lokaliteten vurderes rekoloniseringen at gå 
forholdsvis hurtig. Mange bundfauna-arter er kendt for at kunne rekolonisere blødbund forholds-
vis hurtigt efter fysiske forstyrrelser / 15/ / 16/ / 17/. Antallet af bunddyr vurderes at være gen-
etableret indenfor 1-3 år efter indvindingens ophør. 

4.5.1 Potentielle påvirkninger af bundflora og bundfauna 
Sammenfattende vurderes det, at der ikke vil være nogen væsentlig påvirkning af planter og dyr 
i størstedelen af interesseområdet samt påvirkningszonen. Det vurderes, at der vil være en mo-
derat påvirkning af bundfauna og – flora i mindre dele af interesseområdet, forårsaget af selve 
indvindingsaktiviteterne. Det vurderes endvidere, at der ikke vil være nogen væsentlig påvirkning 
af fauna og flora udenfor interesseområdet som følge af den planlagte indvinding. 

4.6 Fortidsminder 
Kulturarvsstyrelsen har ikke registreret nogle fortidsminder i, eller i den umiddelbare nærhed af, 
undersøgelsesområdet, Figur 1.  
 

4.6.1 Potentielle påvirkninger af fortidsminder 
Sammenfattende vurderes det, at der ikke vil være nogen påvirkning af fortidsminer som følge af 
den ansøgte indvinding. 
 

4.7 Topografiske/hydrografiske effekter 
Marin råstofindvinding kan give topografiske ændringer i form af sugehuller og i mindre omfang i 
form af slæbespor. Ved stiksugning kan der for hver lastning dannes huller, der er op til 10 m 
dybe og ca. 30 m i diameter / 7/. Ved længere tids indvinding i samme område opstår der større 
sammenhængende sugehuller. På sigt kan indvindingen resultere i en sænkning af havbunden 
svarende til den indvundne mængde. Denne indvinding planlægges gennemført ved slæbesug-
ning. 

Ved slæbesugning suger skibet med et bagudrettet rør som kan frembringe slæbespor i havbun-
den med en bredde på ca. 1,5 m og en dybde på op til 40 cm / 8/. De uønskede fraktioner skyl-
les retur til havbunden og kan danne skyllebanker. 

Med tiden vil sugehullerne fyldes med nyt, ofte finere end det omgivende, sediment. Den ha-
stighed hvormed huller og slæbespor bliver fyldt, afhænger af en lang række faktorer som f.eks. 
vind, strømforhold, sandvandring samt kornstørrelse på det omkringliggende sediment.  

4.7.1 Potentielle påvirkninger af topografi og hydrografi  
Der kan opstå områder med isolerede vandmasser med iltsvind på bunden af sugehuller og slæ-
bespor.  Iltsvindet vil kun påvirke de biologiske forhold i selve hullet. Omfanget af iltsvind i suge-
huller er uden betydning for den generelle biologiske tilstand i forhold til omfanget af iltsvind ge-
nerelt i danske farvande.  

Det vurderes at iltsvind i bunden af sugehuller med stor sansynlighed ikke vil opstå i på grund af 
den høje dynamik i området (bølger, vind og strøm) og idet at indvindingen planlægges gennem-
ført ved slæbesugning som ikke efterlader specifikke sugehuller. 

Det vurderes desuden, at den ansøgte indvinding ikke i nævneværdig grad vil ændre havbunden 
og at den ansøgte indvinding ikke vil have nogen betydelig påvirkning på de overordnede hydro-
grafiske forhold i området. 

 
4.8 Påvirkning fra sedimentspild og spredning 

Ved råstofindvinding ledes uønskede fraktioner af indvundet materiale tilbage til havet med skyl-
levandet. Dette medfører et sedimentspild til vandfasen, der således i en periode vil have et hø-
jere indhold af suspenderet stof. Det suspenderede stof vil på et tidspunk sedimenterer, dvs. 
gen-aflejres på havbunden.  

Effekten sedimentspild til vandfasen er en øget turbiditet og derved en nedsat gennemtræning af 
lys i vandsøjlen. Dette kan hæmme den biologiske produktivitet i området og kan påvirke fisks 
evne til at orienterer sig. Når materialet genaflejres på havbunden er der desuden risiko for, at 
det aflejres på bundflora og -fauna. I større mængder kan disse blive begravet og gå tabt. Hvis 
det materialet aflejres på vigtige fourageringsområder for fisk, vil disse blive påvirket indtil en 
rekolonisering har fundet sted.  

Der er i forbindelse med råstofindvinding til store anlægsarbejder gennemført en række detalje-
rede undersøgelser af sedimentspredning og miljøpåvirkninger. Undersøgelserne viser, at effek-
terne af indvindingen generelt er begrænset til selve indvindingsstedet og de nærmeste omgivel-
ser, mens de miljømæssige effekter uden for indvindingsområdet er meget begrænsede – ek-
sempelvis / 9/ / 10 / / 11/ / 12/. Dette er i overensstemmelse med resultaterne af flere biologi-
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ske screeninger af indvindingsområder, hvor det ikke har været muligt at konstatere effekter på 
f.eks. stenrev, selv om indvindingen er foregået umiddelbart op til revet – se eksempelvis / 13/. 

4.8.1 Potentielle påvirkninger fra sedimentspil- og spredning 
Tidligere undersøgelser estimerer, at det forventede sedimentspild ved indvinding af fyldsand 
med Rohde Nielsens skibe er ca. 3 % af den samlede indvindingsmængde / 14/. I disse undersø-
gelse blev det desuden vurderet, at kun den finere del af spildsedimenterne ville blive udenfor in-
teresseområdet.  

Disse forhold vurderes også at gælde for indvinding fra det aktuelle undersøgelsesområde vest 
for Rømø, hvorfor sedimentation udenfor interesseområdet vurderes at være ubetydelig. 

4.9 Øvrige erhvervsinteresser 
Af øvrige erhvervsinteresser i det ansøgte indvindingsområde findes erhvervsfiskeri. Der er ikke 
foretaget fiskeriundersøgelser eller indhentet fiskeridata i forbindelse med kortlægningen af de 
eksisterende forhold i området. Nedenstående vurdering er primært udført på eksisterende viden 
og tilgængelig litteratur indenfor området. 
 
Potentielle påvirkninger af fiskeriet i området kan forårsages af: 
 

‐ Ændringer i fiskeressourcen (direkte påvirkning af fisk) 
‐ Begrænsning af muligheden for fiskeriaktiviteter 

4.9.1 Ændringer i fiskeressourcen 
Forstyrrelse af havbunden ved slæbesugning kan potentielt skræmme fisk, føre til reduktion af 
fødegrundlag og habitater, påvirke fiskeæg og gyde- og opvækstområder. Påvirkningen i dette 
projekt hvor der ansøges om en indvinding af 150.000m3 i interesseområdets areal på 22,5 km2 
vil dog være forholdsvis begrænset både areal- og tidsmæssigt, hvorfor virkningen vurderes at 
være mindre og midlertidig.  
 

4.9.2 Begrænsning af muligheden for fiskeriaktiviteter 
Begrænsning af muligheden for fiskeri kan i dette projekt forårsages primært af to forhold. 
Under selve sandindvindingen kan der af sikkerhedsmæssige hensyn være udlagt en sikkerheds-
zone omkring indvindingsfartøjet, hvori fiskeri ikke vil være muligt i det tidsrum der indvindes. 
Påvirkningen vil dog være kortvarig om området meget begrænset, hvorfor virkningen vurderes 
at være mindre. 
Derudover kan der ved sandindvinding med stiksugning opstå solitære lokale huller/fordybninger 
i havbunden som kan besværliggøre bundtrawlfiskeri. Denne potentielle påvirkning vurderes 
imidlertid ikke at være aktuel at vurdere i dette projekt, da indvindingen planlægges udført ved 
slæbesugning som ikke laver solitære og lokal fordybninger/huller i havbunden. Der er tale om 
en homogen sandressource og slæbesugning vil med stor sandsynlighed efterlade et homogent 
fladt område efter indvindingen. 
 

4.10 Miljøkonsekvensvurdering (samlet påvirkning) 
En samlet vurdering af påvirkning fra den ansøgte indvinding på området og områdets omgivel-
ser baseret på ovenstående afsnit fremgår af nedenstående 

Tabel 4. Samlet vurdering af fremtidig påvirkning af interesseområdet beliggende i Nordsøen vest for 
Rømø i forbindelse med indvindingsaktiviteter. 

 Påvirkning 
 Indenfor interesseområdet Udenfor interesseområdet 
Vandplaner Uden betydning Uden betydning 
Beskyttede områder Uden betydning Uden betydning 
Marsvin Uden betydning Uden betydning 
Bundflora og bundfauna Moderat Uden betydning 
Fortidsminder Uden betydning Uden betydning 
Hydrografi Uden betydning Uden betydning 
Bundtopografi Mindre Uden betydning 
Kommercielt Fiskeri Mindre Uden betydning 
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