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1.

SAMMENFATNING
Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra havmølleparken i Smålandsfarvandet, henholdsvis et vestligt og et østligt punkt. Fra ilandføringspunkterne planlægges landkabler
etableret inden for en korridor, der strækker sig fra kysten ud for Østerhoved i en bue henholdsvis gennem og øst om et erhvervsområde og videre nord om olieanlæggene på Stigsnæs og Tjørnehøj frem til transformerstationen ved Stigsnæsværket.
Der er gennemført en skrivebordskortlægning af eksisterende viden vedrørende beskyttet natur i
korridorerne. Foruden skrivebordskortlægningen er der gennemført feltkortlægning af samtlige
beskyttede naturtyper i korridorerne og der er eftersøgt relevante arter, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivets bilag IV. Resultater af skrivebords- og feltkortlægningen ligger til grund
for vurderingerne af påvirkning af dyre- og planteliv.
Den østlige landkorridor forløber fra ilandføringspunktet i Natura 2000-område N162, Skælskør
Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø. Inden for Natura 2000-området ligger der
store strandengsarealer, der ikke påvirkes af projektet, da det er en forudsætning i Naturstyrelsens planlægningstilladelse, at strandengene underbores /25/. Den vestlige landkorridor forløber
fra ilandføringspunktet også gennem et stort strandengsområde, som er uden for Natura 2000området. Med undtagelse af strandengsområderne ligger de få, øvrige naturområder i korridorerne spredt og isoleret.
Ved feltundersøgelserne er der konstateret forekomst af bilag IV-arterne brun-, syd-, dværg og
vandflagermus i fredsskovområdet og langs de levende hegn inden for korridorerne. Der er ikke
registreret forekomst eller egnede levesteder for andre bilag IV-arter.

1.1

Anlægs- og afviklingsfase
Projektet for det nye kabelanlæg til ilandføring af strøm fra en kystnær havmøllepark ved Smålandsfarvandet er på nuværende tidspunkt ikke teknisk detailprojekteret, og der er endnu ikke
valgt en endelig linjeføring eller endelig placering af eventuelt nye kabelstationer. Hvis der skal
anlægges en ny kystnær kabelstation, vil arealbehovet være op til 10.000 m2, herunder inklusive
areal til eventuel afskærmning i form af fx beplantning. På grund af disse usikkerheder er vurderingerne af projektets potentielle påvirkning af naturforhold på land gennemført som såkaldte
”worst-case” betragtninger, hvor den værst tænkelige negative påvirkning af projektet er beskrevet. Det betyder, at projektets evt. negative påvirkning af naturforholdene kan mindskes betragteligt dels ved placering af den endelige linjeføring af kabelstationer og dels ved iværksættelse af afværgende foranstaltninger.
Det skal bemærkes, at enhver negativ påvirkning af naturområderne i anlægs- og afviklingsfasen
kræver en forudgående dispensation efter naturbeskyttelsesloven, der til den tid skal ansøges
hos Slagelse Kommune.

1.1.1

Beskyttede naturområder

Vurdering af negative påvirkning af de enkelte naturområder tager udgangspunkt i kvaliteten og
sårbarheden af de enkelte naturområder. Således er der for hvert naturområde udregnet en naturværdi. Naturværdien er en kombination af et strukturindeks, der er baseret på de fysiske
strukturer i § 3-området og et artsindeks, der er baseret på de arter, som forekommer på lokaliteten. Strukturindekset og artsindekset kombineres til et generelt udtryk for naturtypens tilstand
fordelt på følgende kategorier:






Høj naturværdi (I)
God naturværdi (II)
Moderat naturværdi (III)
Ringe naturværdi (IV)
Dårlig naturværdi (V).
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I vurderingerne af negative påvirkninger af overdrev, enge, strandenge og moser skelnes der
imellem, om anlægsaktiviteterne berører et areal, der er over eller under 1/5 af områdets samlede areal. Denne størrelse skal først og fremmest opfattes som et udtryk for, om en stor eller en
lille del af det pågældende område påvirkes negativt. Valget af netop 1/5 af arealet begrundes
med at påvirkning af mere end 1/5 af det samlede areal med stor sandsynlighed også vil medføre
en væsentlig negativ påvirkning af de centrale dele af naturområdet, der har størst naturværdi
(kerneområdet). Ved påvirkning af under 1/5 af et areal er der derimod stor sandsynlighed for, at
de berørte dele enten ligger i udkanten af området (randzonen), eller at de påvirkede områder
kun vil berøre mindre dele af kerneområderne. Ved negativ påvirkning af randzonen af naturområder vurderes det, at de påvirkede dele er mindre væsentlige. Der er således tale om en subjektiv men erfaringsbaseret faglig vurdering af påvirkningsgraden. Af samme årsager som beskrevet
ovenfor, er det for vandhullerne tilsvarende valgt at skelne mellem, om selve vandhullet eller blot
bredzonen påvirkes negativt.
Strandenge
Der er registreret strandeng inden for begge landkorridorer. Strandengene er store sammenhængende områder, som strækker sig langs hele kysten. Strandengen inden for Natura 2000området har høj (II) naturværdi, men påvirkes ikke af projektet, da kablerne underbores Natura
2000-området. Strandengen uden for Natura 2000-området har en ringe (IV) naturværdi
Det vurderes at negativ påvirkning af hele eller store dele (over 1/5) af strandengen med ringe
naturværdi vil være af moderat betydning på grund af det store arealmæssige indgreb. Negativ
påvirkning af mindre dele af lokaliteten med ringe naturværdi vurderes at være af mindre betydning.
Vandhuller/Søer
Der er registreret fire vandhuller inden for landkorridorerne. Det ene vandhul ligger inden for Natura 2000-området og påvirkes således ikke af projektet. De tre øvrige vandhuller har ringe (IV)
eller dårlig (V) naturværdi.
Negativ påvirkning af hele eller dele af vandhuller med ringe eller dårlig naturværdi vurderes at
være af moderat betydning. Negativ påvirkning af bredzonen af vandhuller med ringe eller dårlig
naturværdi vurderes at være af mindre betydning, da tilstanden relativt hurtigt vil opnå den
samme tilstand som før indgrebet.
Vandløb
Der er et enkelt beskyttet vandløb inden for korridoren. På grund af vandløbets beliggenhed i udkanten og langs med korridoren, bliver det næppe nødvendigt at anlægge kablerne gennem
vandløbet. Hvis det alligevel bliver nødvendigt at berøre vandløbet i anlægsfasen, vurderes det at
medføre en mindre påvirkning på grund af vandløbets dårlige naturværdi.
Fredskov
Der er et enkelt fredskovsområde inden for landkorridorerne. Naturværdien for fredskoven skønnes at være moderat.
På grund af skovens ringe størrelse og isolerede beliggenhed vurderes det, at kablerne enten vil
blive anlagt uden om skoven eller anlagt ved styret underboring. Hvis det i detailfasen alligevel
besluttes at anlægge kablerne igennem en del af skoven vurderes det, at fældning af træer i skoven vil være af væsentlig betydning, da forstyrrelsen vurderes at medføre langvarige eller permanente negative påvirkninger. Fældning af træer i området medfører således, at skovens potentiale for at opnå en bedre naturværdi ødelægges.
1.1.2

Bilag IV-arter

Padder og krybdyr
Der er ikke registreret bilag IV-padder eller – krybdyr inden for landkorridorerne. Ligeledes er der
ikke observeret egnede lokaliteter for disse arter.
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Flagermus
I forbindelse med feltundersøgelserne er der registreret fire arter af flagermus inden for landkorridorerne: Sydflagermus, dværgflagermus, brunflagermus og vandflagermus. Alle fire arter er
almindeligt forekommende i Danmark.
I forbindelse med feltundersøgelserne er der registreret stor aktivitet langs levende hegn og i
skovområder, men der er ikke registreret kolonier med væsentlig yngleaktivitet. Hvis projektet
medfører nedlæggelse af et eller få steder, der har betydning for flagermus, vurderes det ikke at
medføre en væsentlig negativ påvirkning af områdets bestand af flagermus. Det skyldes, at der
ikke er tale om yngleområder, og at der er tale om almindelige arter, der vil kunne finde andre
egnede fourageringsområder i nærområdet. Det vurderes således, at projektet kan gennemføres
uden at medføre en væsentlig påvirkning af områdets bestand af flagermus.
1.1.3

Bygge og beskyttelseslinjer

Korridorerne krydser en strandbeskyttelseslinje i den østlige korridor. Kablerne anlægges ved
styret underboring under strandbeskyttelseslinjen, og området inden for denne beskyttelseslinje
påvirkes således ikke af projektet.
1.1.4

Kerneområder og økologiske forbindelser

1.2

Driftsfase

1.2.1

Beskyttede naturområder

Inden for den vestlige korridor er der udpeget en økologisk forbindelse. Området underbores og
vil dermed ikke blive påvirket af projektet. Inden for korridoren ved den østlige ilandføring er der
stor udpegning med kerneområde. Kerneområdet strækker sig mere end 1000 m fra kysten, og
der er således ikke muligt at underbore hele området /21/. Ved krydsningen af kerneområdet vil
kabelgraven stå åben i få dage. Det vil således fortsat være muligt at opretholde og styrke et net
af grønne forbindelser inden for de udpegede områder. Gennemførelse af projektet vil ikke medføre en negativ påvirkning af de udpegede kerneområder og økologiske forbindelser

§ 3-områder

Det vurderes, at driftsfasen ikke vil medføre nogen form for permanent negativ påvirkning af beskyttede § 3-områder, da den karakteristiske vegetation for de forskellige naturtyper forventes at
genindvandre under de rette forhold. Derfor er efterbehandlingen efter afsluttet gravearbejde
meget væsentlig at sikre.
1.2.2

Bilag IV-arter

Det vurderes at projektet kan gennemføres uden at medføre en væsentlig negativ påvirkning af
områdets samlede bestand af flagermus
1.3

Konklusion
Konklusionen er, at anlægs- og afviklingsfasen kan medføre moderate negative påvirkninger af
beskyttede naturområder (§ 3-områder og fredskov) og arter, der er beskyttede i henhold til habitatdirektivets bilag IV. Dog kan de fleste negative påvirkninger afværges helt i forbindelse med
detailprojektering af projektet eller reduceres ved kompenserende foranstaltninger som fx reetablering af de påvirkede § 3-områder.

2.

INTRODUKTION

2.1

Baggrund
Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perioden 2012 – 2020 (Figur 2-1). Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn
energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i Danmark.
Den 28.november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen seks områder for de kystnære
havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og udbud for produktionsmøller samt
planlægning for ilandføringsanlæg. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby,
Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Energistyrelsen står for udbuddet.
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Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere
udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, VVM-redegørelser, tilhørende plandokumenter samt udkast til miljørapport for de seks udpegede områder.
Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, om alle, eller hvilke havmølleparker, der skal
realiseres. Dette fagnotat behandler kabelanlæggets potentielle påvirkninger af naturforhold på
land i forbindelse med etablering af Smålandsfarvandet Havmøllepark.

Figur 2-1 Tidslinje for det forventede projektforløb.

Som del af VVM-processen forberedes en række baggrundsrapporter som beskriver og vurderer
projektets mulige negative påvirkninger på en række parametre.
2.2

Natur på land
I dette fagnotat behandles projektets potentielle påvirkning af naturforhold på land. De vurderede naturforhold omfatter:






§ 3-beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelsesloven (fersk eng, mose, overdrev,
heder, strandeng, søer og vandløb) og naturtyper beskyttet i henhold til skovlovens § 28
Fredskov
Arter, der er beskyttet i henhold til EF-Habitatdirektivets bilag IV
Kerneområder og økologiske forbindelser
Bygge- og beskyttelseslinjer (strand- og åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje)

Indledningsvist beskrives eksisterende forhold vedrørende naturinteresser i de to landkorridorer
(afsnit 5). Efterfølgende behandles de potentielle påvirkninger, som gennemførelse af projektet
kan medføre på de kortlagte naturværdier (afsnit 6, 7 og 8).
Beskyttede diger, fredede fortidsminder og beskyttelseslinjer vedrørende henholdsvis fortidsminder og kirker behandles i VVM-redegørelsens afsnit vedrørende Arkæologi.

3.

PROJEKTBESKRIVELSE

3.1

Projektet generelt
Havmølleprojektet i Smålandsfarvandet omfatter en havmøllepark med tilhørende landanlæg for
tilslutning til det eksisterende eltransmissionsnet. Havmølleparken skal placeres ca. 8 km fra kysten syd for Stigsnæs. Projektområdet fremgår af Figur 3-1.
Havmølleparken skal placeres inden for et ca. 60 km2 stort undersøgelsesområde. Inden for dette
område vil kun et areal på op til 44 km2 blive anvendt til opstilling af havmøller. Havmølleparken
etableres med en installeret effekt på maksimalt 200 MW.
Den strøm, som havmøllerne producerer, føres via søkabler til land, hvor den via nedgravede
landkabler og en mulig ny kystnær kabelstation tilsluttes eksisterende stationsanlæg i eltransmissionsnettet.
Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra havmølleparken i Smålandsfarvandet, henholdsvis et vestligt og et østligt punkt. Fra ilandføringspunkterne planlægges landkabler
etableret inden for en ca. 300 m bred og ca. 4,5 km lang korridor. Korridorerne strækker sig fra
kysten ud for Østerhoved i en bue henholdsvis gennem og øst om et erhvervsområde og videre
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nord om olieanlæggene på Stigsnæs og Tjørnehøj frem til transformerstationen ved Stigsnæsværket.
Der er udpeget område til mulig etablering af en ny kystnær kabelstation mellem ilandføringspunktet og stationsanlægget ved Stigsnæs. Arealbehovet til en ny kabelstation vil være op til
10.000 m2.
Selve tilslutningen til og udbygningen af de eksisterende anlæg på land vil afhænge af størrelsen
af havmølleparken. Der skal enten foretages direkte tilslutning til stationsanlægget på Stigsnæs
eller tilslutning via en ny kystnær kabelstation.

Figur 3-1 Projektområde for Smålandsfarvandet Havmøllepark.

Om havmølleparken skal realiseres vil blive afgjort i forbindelse med et udbud, der først gennemføres, når VVM-redegørelsen for havmølleparken foreligger. Først når og hvis, der indgås koncessionsaftale for havmølleparken, vil projektets udformning blive endeligt fastlagt.
Hvis Smålandsfarvandet Havmøllepark realiseres, forventes anlægsarbejdet udført i perioden fra
2018 til 2020. Havmølleparken skal være klar til at producere el senest i 2020, og dens forventede levetid er omkring 30 år.
3.2

Installationer på havet
Havmølleparkens endelige placering, opstillingsmønster, mølletyper mv. indenfor undersøgelsesområdet bestemmes af den kommende koncessionshaver ud fra blandt andet hensynet til energi-
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udnyttelsen i området og de vilkår, som stilles af de danske myndigheder. Koncessionshaver vil
først blive udpeget i 2016, hvorefter projektering og etablering igangsættes.
Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, hvilken mølletype og -størrelse, der kan blive opstillet. En mulighed er at opstille mange mindre møller (fx op til 66 stk. 3MW møller). Alternativt kan
der blive tale om færre og større møller (fx op til 20 stk. på 10 MW møller). Endelig kan der blive
tale om møllestørrelser derimellem.
Havmøllerne forventes at have dimensioner, der spænder mellem dimensionerne for en 3 MW
mølle og en 10 MW mølle. Eksempler på dimensioner er angivet i Tabel 3-1, idet det bemærkes
at mindre afvigelser vil kunne forekomme, afhængig af endeligt valg af fabrikat.
Tabel 3-1 Turbinekapacitet og forventede dimensioner.

Turbinekapacitet

Rotordiameter

Totalhøjde

3 MW

112 m

137 m

81 m

10 MW

190 m

220 m

125 m

Mulige opstillingsmønstre indenfor undersøgelsesområdet fremgår af Figur 3-2.

Figur 3-2 Mulige opstillingsmønstre for havmøller i Smålandsfarvandet Havmøllepark.

Navhøjde
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Yderligere detaljer vedrørende installationer på havet, herunder mulige opstillingsmønstre og
funderingsmetoder samt møllekatalog med mellemstørrelser fremgår af en separat projekt- og
anlægsbeskrivelse for anlæg på havet /20/.
3.3

Anlæg på land
De landbaserede dele af anlægget omfatter landkabler, mulige nye kabelstationer og koblinger til
eksisterende stationer i eltransmissionsnettet ved Stigsnæs.
Landkablerne graves ned og vil ved Smålandsfarvandet omfatte 33 kV, 50 kV eller 132 kV kabler
afhængig af havmølleparkens størrelse. Der vil være et servitutareal omkring kablerne, hvor der
ikke må opføres bebyggelse eller etableres beplantning med dybdegående rødder.
De landbaserede dele af anlægget vil endvidere omfatte mulig etablering af en ny kystnær kabelstation (fremskudt transformer), hvorfra strømmen fra havmøllerne (op til 6 søkabler) føres videre i et enkelt eller to kabler til eksisterende stationsanlæg længere inde i landet. Det er ikke givet
på nuværende tidspunkt, om der skal etableres ny kabelstation ved Smålandsfarvandet.
Tilslutningen af havmøllerne til det eksisterende eltransmissionsnet sker i eksisterende stationsanlæg på land. Dette er tilfældet, uanset om der etableres nye kystnære kabelstationer eller ej.
Tilslutningen kræver ombygninger og udvidelser af det eksisterende stationsanlæg. Ombygningerne består bl.a. i forlængelse af eksisterende koblingsanlæg samt mulig yderligere udbygning
af anlæggene afhængig af parkstørrelse og spændingsniveau. Det vil dog ikke være behov for
udvidelser ud over det eksisterende areal på Stigsnæs.
Yderligere detaljer vedrørende anlæg på land fremgår af separat projekt- og anlægsbeskrivelse
for anlæg på land /21/.

4.

BAGGRUND
Naturinteresser på land beskrives på baggrund af indsamlet viden om de eksisterende forhold inden for landkorridorerne. Kortlægningen omfatter:






4.1

Lokaliteter der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 (overdrev, hede,
eng, strandeng, mose, sø og vandløb) og naturtyper beskyttet i henhold til skovlovens §
28
Lokaliteter der er mulige yngle- eller levesteder for arter beskyttet i henhold til habitatdirektivets bilag IV
Fredskov
Bygge- og beskyttelseslinjer (strandbeskyttelseslinjer, åbeskyttelseslinjer og skovbyggelinjer)
Økologiske forbindelser, jf. Slagelse Kommuneplan 2013

Baseline metode
Der er gennemført en skrivebordskortlægning af eksisterende viden vedrørende beskyttet natur
og bygge- og beskyttelseslinjer i korridorerne. Data er indhentet via Danmarks Miljøportal /1/,
Danmarks fugle og natur /6/, Naturstyrelsen /2//19/ og Slagelse Kommune. Disse data er bl.a.
anvendt til at målrette kortlægningen efter de bilag IV-arter, der i forvejen er registrerede i området.
Foruden skrivebordskortlægningen er der gennemført besigtigelser af beskyttede naturtyper og
eftersøgning af relevante arter, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivets bilag IV.
Feltarbejdets omfang og den valgte tilgang til løsning af opgaven fremgår af en feltplan, der er
udarbejdet af Rambøll i samarbejde med Energinet.dk. Udfyldte feltskemaer, fotos og kort for de
enkelte lokaliteter findes som bilag til denne baggrundsrapport (bilag 1).
Resultater af skrivebords- og feltkortlægningen ligger til grund for vurderingerne af påvirkning af
naturinteresser på land. Metode for de gennemførte feltundersøgelser er beskrevet i afsnit 4.1.1
og 4.1.2.
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Eksisterende naturforhold i henholdsvis den vestlige og den østlige landkorridor beskrives fra kysten (ilandføringspunkterne) og ind i landet. Efterfølgende vurderes projektets potentielle konflikter med naturforholdene i korridorerne i henholdsvis anlægs- og driftsfasen og i forbindelse med
afviklingsfasen.
4.1.1

Beskyttede naturområder

Rambølls feltundersøgelser vedrørende § 3-beskyttede naturtyper og fredskov blev gennemført
den 29/6 2014. Samtlige fredskovsområder og naturområder, der ifølge Miljøportalen var registreret som § 3-beskyttede inden for korridorerne, blev besigtiget.
§ 3-beskyttede naturtyper og fredskovsområdet blev besigtiget med udgangspunkt i metoden
udviklet af Nationalt Center for Miljø og Energi /3/. Metoden inkluderer fx en registrering af naturtypens fysiske struktur og vegetationen på lokaliteten. Samtlige § 3-områder inden for korridoren blev besigtiget i forbindelse med feltundersøgelserne. I alt blev to strandenge, fire vandhuller, og et vandløb besigtiget. Desuden blev et område med fredskovspligt besigtiget. Placering
af lokaliteterne fremgår af kortbilag 1.
Der blev taget mindst et foto per lokalitet, og lokaliteten er desuden GPS-sat. I bilag 1 ses et lokalitetsskema for hver lokalitet, der er besigtiget.
Metode for beregning af naturkvalitet
For samtlige beskyttede naturtyper, der er besigtiget (med undtagelse af vandhullerne), er der
udregnet en naturkvalitet ud fra metoden beskrevet i DMU rapport nr. 736, Naturtilstand på terrestriske naturarealer /4/. For vandhullerne kan metoden ikke benyttes, og disse er således givet
en naturkvalitet, der er subjektivt vurderet, på baggrund af de samme kriterier som indgår i beregningen.
Den beregnede naturkvalitet er en kombination af et strukturindeks, der er baseret på de fysiske
strukturer i naturområdet og et artsindeks, der er baseret på de arter, som forekommer på lokaliteten. Indeksværdierne er et tal mellem 0 (laveste kvalitet) og 1(højeste kvalitet).
Strukturindekset er et indeks baseret på udvalgte indikatorer der er registreret ved besigtigelserne af lokaliteten. De valgte indikatorer reflekterer strukturer i økosystemet, som er karakteristiske for den pågældende naturtype i henholdsvis en god og dårlig tilstand.
Tilsvarende er artsindekset baseret på en artsliste fra lokaliteten. Arterne er tildelt point der svarer til deres modtagelighed for forringelser af den naturlige tilstand af det naturlige habitat. Lave
point tildeles arter, der er tolerante eller ligefrem begunstigede af forringelse, hvorimod høje point tildeles arter, som er følsomme over for forringelser, og som forsvinder når forringelserne af
naturtypen når et vist niveau /4/.
Med det formål at beregne artsindekset er arterne inddelt i forskellige kategorier:

Bidragsarter: Arter der naturligt hører hjemme i naturtypen, og hvis tilstedeværelse indikerer noget om de positive og negative påvirkninger, som naturtypen er udsat for.

Problemarter: Arter der normalt ikke forekommer eller kun sporadisk forekommer i den pågældende naturtype og hvis tilstedeværelse indikerer en omfattende, uønsket, negativ indvirkning på naturtypen.

Nularter: Arter som normalt ikke forekommer i naturtypen og derfor skal opfattes som en
tilfældig gæst uden evne til at forudsige noget om naturtypens tilstand.
Strukturindekset og artsindekset kombineres til et generelt udtryk for naturtypens tilstand fra høj
naturværdi (I) til dårlig naturværdi (V) (Tabel 6-4).

NATUR PÅ LAND
9

Tabel 4-1 Generel definition for de fem tilstandsklasser for naturværdien /4/.
Tilstand
Høj tilstand (I)

Generel definition af tilstandsklasser
Der er ingen eller kun meget små menneskeskabte ændringer i værdierne for
de fysisk-kemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype i forhold til hvad der normalt gælder for denne naturtype under
uberørte forhold.
Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for naturområdet svarer til,
hvad der normalt gælder for den pågældende naturtype under uberørte forhold, og der er ingen eller kun meget små tegn på forandringer

God tilstand (II)

Moderat tilstand (III)

Ringe tilstand (IV)

Dårlig tilstand (V)

Der forekommer typespecifikke forhold og samfund.
Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype
udviser lave niveauer for forandringer som følge af menneskelig aktivitet, men
afviger kun lidt fra hvad der normalt gælder for denne naturtype under uberørte forhold.
Værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype
afviger i moderat grad fra, hvad der normalt gælder for denne naturtype under
uberørte forhold. Værdierne viser middelstore tegn på forandringer som følge
af menneskelig aktivitet og er betydeligt mere forstyrrede end under forhold
med god tilstand.
Naturområder der viser tegn på større ændringer i værdierne for de biologiske
kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori de relevante biologiske samfund afviger væsentligt fra, hvad der normalt gælder for den pågældende naturtype under uberørte forhold.
Naturområder der viser tegn på alvorlige ændringer i værdierne for de biologiske kvalitetselementer for den pågældende naturtype, og hvori store dele af
de relevante biologiske samfund, der normalt karakteriserer den pågældende
naturtype under uberørte forhold, ikke forekommer.

Vurderingssystemet er dels baseret på en systematisk registreringsmetode, som beskriver de fysiske strukturer på lokaliteten og dels på en registrering af vegetationen inden for et dokumentationsfelt (cirkel med radius på 5 m) /4/. I forbindelse med dette projekt er der ikke registreret
planter inden for en 5 m cirkel, og naturtilstanden er således baseret på en planteliste, der er
indsamlet på hele lokaliteten. Denne metode betyder, at resultaterne af undersøgelsen er mindre
sammenlignelig med data fra andre undersøgelser. Desuden kan artsindekset blive påvirket i
begge retninger som følge af denne indsamlingsmetode. Da undersøgelserne er gennemført af få
personer vurderes det, at data er indsamlet på sammenlignelig vis inden for projektet. Derudover
vurderes det, at metoden kan bidrage med et brugbart estimat for naturkvalitet på de besigtigede lokaliteter på trods af forskellen i indsamlingsmetode.
4.1.2

Bilag IV-arter

Forud for skrivebordskortlægning og feltundersøgelser blev Slagelse Kommune kontaktet med
henblik på at indhente specifik viden om forekomst af bilag IV-arter i kommunen. Slagelse Kommunen har i den forbindelse meddelt, at de ikke har kendskab til bilag IV-arter i området /23/.
Med afsæt i skrivebordskortlægningen blev der eftersøgt bilag IV-arter i korridorerne, herunder
padder og flagermus, hvor dette vurderes relevant i forhold til de pågældende arters sandsynlige
leve- og opholdssteder. Markfirben blev ikke eftersøgt, idet der ikke vurderes at forekomme egnede levesteder inden for korridoren.
Padder
Padder er blevet eftersøgt i alle egnede vandhuller i landkorridorerne. Eftersøgningen foregik i
forbindelse med de botaniske undersøgelser af vådområderne (d. 29/6 2014), og eftersøgningen
fandt dermed sted i paddernes sædvanlige ynglesæson, hvor alle arter almindeligvis opholder sig
i vandhuller eller vandfyldte lavninger. Eftersøgningen foregik ved at registrere kvæk og/eller
fangst af haletudser/larver med ketsjer.
På grund af det meget tidlige og varme forår i 2014 var de nyforvandlede padder gået på land
ved feltundersøgelserne. Vurderingerne er således gennemført på baggrund af fund af nyforvandlede frøer/tudser og ud fra en vurdering af, om vandhullet er af en beskaffenhed, der skønnes at
være egnet som ynglevandhul for bilag IV-padder.
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Flagermus
Forekomsten af områder med potentielt egnede flagermustræer fourageringsområder og ledelinjer blev registreret inden for korridorerne. I forbindelse med skrivebordskortlægningen var der
forud for feltundersøgelserne udvalgt lokaliteter, som potentielt kunne være egnede for flagermus. I forbindelse med feltundersøgelserne blev samtlige lokaliteter indledningsvis besigtiget i
dagslys med henblik på at afgøre, om lokaliteterne også var egnet i praksis. På egnede lokaliteter
blev der efterfølgende gennemført en natlig lytning. På de lokaliteter, der vurderes mest egnede,
blev der foruden en natlig lytning udlagt en autoboks, som optager eventuel forekomst af flagermus i et foruddefineret tidsrum.
Lytning efter flagermus blev gennemført d. 29/6 2014 i ynglesæsonen, hvor flagermusene søger
deres føde relativt tæt på deres yngleområder.
Til lytningerne blev anvendt henholdsvis en Batbox Griffin detektor og en Petterson D240X detektor, der begge er forsynet med hovedtelefoner. Disse detektorer kan omsætte flagermusenes ultralyd til for mennesker hørbare frekvenser. Desuden blev der suppleret med to autobokse per
nat, der giver mulighed for flere flagermusundersøgelser på samme tid.
På dagen for den natlige lytning var vejret optimalt til flagermusregistrering, idet der var vindstille og temperaturer på omkring 16 ˚C.
4.1.3

Bygge og beskyttelseslinjer

Gældende bygge- og beskyttelseslinjer er indhentet via Arealinformation /1/.
4.1.4

Økologiske forbindelser

Udpegninger for kerneområder og økologiske forbindelser er indhentet via Slagelse Kommuneplan 2013 /17/.
4.2

Metode for vurdering af virkninger
Identificeringen af potentielle påvirkninger er foretaget på baggrund af de aktiviteter, som er beskrevet i den tekniske projektbeskrivelse samt beskrivelsen/kortlægningen af eksisterende forhold. Kortlægningen er gennemført inden for en undersøgelseskorridor, der på land svarer til
begge landkorridorer (se fx kortbilag 1).
I det efterfølgende beskrives den anvendte metode.

4.2.1

Kriterier for kategorisering af negative påvirkninger på miljøet

Påvirkningerne vurderes med fokus på følgende forhold:






Intensitet
Udbredelse
Varighed
Følsomhed af receptor
Overordnet betydning

En negativ påvirkning er i dette projekt defineret som betydningen af en påvirkning på recipientmiljøet (receptoren) før gennemførelsen af afværgeforanstaltninger.
De kriterier, der anvendes til vurderingen af hvert af ovenstående forhold, gennemgås i nedenstående afsnit. Vurderingerne vil være subjektive og trækker således på faglig ekspertise og tidligere erfaringer fra lignende projekter og fysiske miljøer. Dette skal medvirke til at sikre en rimelig grad af konsensus om vurderingerne.
Intensitet, omfang og varighed
Påvirkninger på miljøet vurderes ud fra deres intensitet, udbredelse og varighed. Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed er præsenteret i Tabel 4-2.
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Tabel 4-2 Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed af negative påvirkninger på miljøet.
Intensitet af påvirkning
Ingen/ubetydelig:

Der vil ikke være nogen (/eller kun ubetydelig) påvirkning på strukturen
eller funktionen af receptoren.

Lille:

Der vil være en mindre påvirkning på strukturen eller funktionen af receptoren, men dens grundlæggende struktur / funktion er bevaret.

Mellem:

Der vil i nogen grad være en påvirkning på strukturen eller funktionen af
receptoren. Strukturen / funktionen af receptoren vil delvist gå tabt.

Stor:

Der vil i høj grad være en påvirkning på strukturen og funktionen af receptoren. Strukturen / funktionen af receptoren vil fuldstændig gå tabt.

Geografisk udbredelse af påvirkning
Lokal:

Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet.

Regional:

Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet og op til ca. 20 km
uden for projektområdet.

National:

Påvirkninger vil være begrænset til dansk territorium.

Grænseoverskridende:

Påvirkningen vil brede sig uden for Danmark.

Varighed af påvirkning*
Kort:

Påvirkningen vil ske under og umiddelbart efter anlægsfasen, men vil stoppe i det øjeblik den påvirkende aktivitet stopper.

Mellemlang:

Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen og indtil tre år efter.

Lang:

Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen fortsætte i en længere periode efter (> 3 år).

Permanent/irreversibel:

Påvirkningen vil være permanent

* Virkninger, der kun forekommer i driftsfasen (fx støj fra møller), vil som udgangspunkt altid være lang.

Følsomhed
Følsomheden af de receptorer, der potentielt kan blive påvirket af projektets aktiviteter, skal også vurderes. Forskellige egenskaber er brugt til at bestemme graden af følsomheden, herunder
bl.a. modstand mod forandring, tilpasningsevne, sjældenhed, mangfoldighed, værdi for andre receptorer, naturlighed, skrøbelighed og om receptoren er faktisk til stede under en projektaktivitet. Disse bestemmende kriterier er beskrevet i Tabel 4-3.
Tabel 4-3 Kriterier for følsomhed af en receptor
Følsomhed
Lav:

En receptor, der ikke er vigtig for økosystemets funktion, eller som er vigtig, men er
resistent over for ændringer (i forbindelse med projektets aktiviteter) og som naturligt og hurtigt vil vende tilbage til før-effekt status, når aktiviteterne ophører.

Mellem:

En receptor, der er vigtig for økosystemets funktion. Er ikke modstandsdygtig over
for ændringer, men kan aktivt gendannes til før-effekt status eller vil naturligt vende
tilbage over tid.

Høj:

En receptor som ikke er resistent over for påvirkningen og som ikke kan gendannes
til før-effekt status.

Overordnet betydning
Den overordnede betydning af en påvirkning er vurderet på grundlag af evalueringen af de enkelte kriterier behandlet ovenfor, samt receptorens følsomhed overfor påvirkninger jf. Tabel 4-4.
Tabellen er i overensstemmelse med retningslinjerne udstukket af Energinet.dk for dette projekt.
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Tabel 4-4 Kriterier for overordnet betydning af miljøpåvirkningen.
Overordnet betydning af påvirkningen
Neutral/uden påvirkning

Ingen påvirkning i forhold til status quo.

Ubetydelig negativ påvirkning:

Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede,
kortvarige eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible effekter.

Mindre negativ påvirkning:

Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kompleksitet,
en vis varighed udover helt kortvarige effekter, og som har en vis sandsynlighed
for at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke medfører irreversible skader.

Moderat negativ påvirkning:

Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller langvarig karakter (fx i hele anlæggets levetid), sker med tilbagevendende hyppighed
eller er relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible men helt lokale
skader på eksempelvis bevaringsværdige kultur- eller naturelementer.

Væsentlig negativ påvirkning:

Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karakter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for irreversible skader i betydeligt omfang.

Positive påvirkninger:

Der forekommer positive påvirkninger på en eller flere af ovennævnte punkter.

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret
ved hjælp af følgende kategorier:
1. Begrænset (spredte data, noget viden)
2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden)
3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden)
Den overordnede vurdering af påvirkningerne på miljøet i hhv. anlægs- og driftsfasen samt kvaliteten af de data, der er anvendt, opsummeres i en konklusion til hver fagdisciplin.
4.3

Worst case forudsætninger
Det endelige tracé for landkablerne er ikke kendt i skrivende stund. Vurderingerne for potentiel
negativ påvirkning af de beskyttede naturområder og levesteder for bilag IV-arter er således
gennemført som en worst case-vurdering, der antager, at samtlige lokaliteter inden for landkorridoren kan blive påvirket. Negative påvirkninger af beskyttede naturområder og levesteder for
beskyttede arter afhænger blandt andet af, hvor stor en del af området der påvirkes. Da dette
ikke er kendt, er der i de opsamlende skemaer for påvirkninger i anlægs-, drifts- og afviklingsfasen (Tabel 6-5, Tabel 7-1 og Tabel 8-1) forudsat, at hele naturområdet eller levesteder bliver påvirket i forbindelse med projektet.

4.4

0-alternativet
0-alternativet er det alternativ, hvor Smålandsfarvandet Havmøllepark ikke etableres, hvorved
der heller ikke etableres nye landledninger eller gennemføres de beskrevne mulige ændringer i
stationsanlæggene.
0-alternativet indebærer altså ingen anlægsarbejder og dermed ingen negativ påvirkning af naturinteresser på land i den forbindelse.

4.5

Regelgrundlag/lovgivning
I dette afsnit beskrives lovgivning og bestemmelser af betydning for miljøvurdering af anlæg af
kablerne på land samt stationsanlæg med hensyn til naturforhold på land.

4.5.1

Habitatbekendtgørelsen

Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særligt værdifuld
natur set i et europæisk perspektiv /8/. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle (fuglebeskyttelsesområder) og for at beskytte naturtyper samt
plante- og dyrearter (habitatområder), der er truede, sårbare eller sjældne i EU. For hvert område er der givet en liste – det såkaldte udpegningsgrundlag - med naturtyper, arter og fugle, som
det enkelte område er udpeget for at beskytte.
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Habitatbekendtgørelsen rummer ud over udpegningen af habitatområder endvidere en mere generel beskyttelse af en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV, som også gælder uden
for Natura 2000-områders grænser. Bekendtgørelsens ordlyd er som udgangspunkt meget restriktiv og angiver, at der ikke må gives tilladelser eller vedtages planer mv., som kan beskadige
eller ødelægge yngle- og rastepladser for visse dyrearter.
Ved det østlige ilandføringspunkt krydser korridoren (ca. 300 m) gennem Natura 2000-område
N162, Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø.
4.5.2

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven rummer en række beskyttelsesbestemmelser, hvilke blandt andet omfatter bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttet natur, som præsenteres herunder /7/.
Beskyttet natur
Naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, udgøres af:



Søer og vandhuller der er mindst 100 m2.
Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe, der hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m2. Moser under 2.500 m2 er også beskyttede, hvis de
ligger i umiddelbar tilknytning til beskyttede vandløb eller søer.

De fleste vandløb er også beskyttede via en særskilt § 3-udpegning. Ved søer forstås både naturlige og helt eller delvist menneskeskabte vandhuller, bassiner og damme, der har et naturligt dyre- og planteliv.
Det kræver en forudgående dispensation fra kommunerne for at ændre tilstanden af § 3beskyttede naturtyper.
Bygge- og beskyttelseslinjer
I det danske landskab er der udlagt bygge- og beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, kirker,
strande, søer og åer samt skove jf. naturbeskyttelseslovens §§ 15-19. Det er forbudsbestemmelser, som skal sikre, at de nærmeste omgivelser omkring disse landskabselementer friholdes for
bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb. Bygge- og beskyttelseslinjerne har forskellige udstrækninger og indhold og bestemmelserne for beskyttelseslinjer, der er relevante i
forhold til naturbeskyttelse, beskrives i det efterfølgende.
Strandbeskyttelseslinjen beskytter de danske kyster mod, at der placeres bebyggelse, campingvogne og lignende, etableres beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 100
meter fra det sted, hvor den sammenhængende landvegetation begynder. Midlertidige terrænændringer som fx nedgravning af ledninger og lignende forudsætter ikke dispensation, såfremt
terrænet efter nedgravningen straks retableres til det oprindelige udseende.
Åbeskyttelseslinjen beskytter søer og åer mod, at der placeres bebyggelse, campingvogne og lignende, etableres beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 meter fra søer med en vandflade på mere end 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje
i henhold til den tidligere lovgivning.
Skovbyggelinjen har til formål at sikre det frie udsyn til skoven og at bevare skovbrynene som
værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Derfor må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skovene.
Naturstyrelsen er myndighed i sager, der vedrører strandbeskyttelseslinjen. Kommunerne er
myndighed i sager, der vedrører beskyttet natur, åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. Der kan
i særlige tilfælde dispenseres fra bestemmelserne jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 og 3.
4.5.3

Skovloven

Skovlovens § 3 angiver, at fredskovpligtige arealer er ”arealer med skov, der ejes eller erhverves
af stat, kommuner eller folkekirke, arealer, der ejes af disse, og hvor skov etableres eller indfin-
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der sig, samt tilhørende arealer uden træbevoksning.” Skovloven har bl.a. til formål at bevare og
værne landets skove.
Skovlovens § 28 angiver at ”søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og
biologiske overdrev, der hører til fredskov, og som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3, fordi de er mindre end de deri fastsatte størrelsesgrænser, må ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres. Forbuddet gælder også vandløb, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, fordi de ikke er udpeget som beskyttede af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen”.
Miljøministeren kan dispensere fra forbuddet mod byggeri, anlæg, terrænændringer og anbringelse af affald i fredskov, når særlige grunde taler derfor. Hvis det påvirkede areal med fredskov
er over en vis størrelse, skal der stilles krav om erstatningsskov /22/.
4.5.4

Artsfredningsbekendtgørelsen

4.6

Andet grundlag
I Slagelse Kommuneplan 2013 /17/ er der udpeget naturnetværk bestående af kerneområder og
spredningskorridorer. Spredningskorridorerne er udpeget inden for fire hovedtyper: kyst, skov,
tør natur og våd/fugtig natur. Udpegningerne udgør et netværk, som skal forbedre spredningsmulighederne for vilde dyr og planter, blandt andet gennem planlægning, administration af planlovens landzonebestemmelser og eventuelle plejeforanstaltninger. Derudover er der udpeget potentielle kerneområder og potentielle spredningskorridorer.

Artsfredningsbekendtgørelsen beskytter en række arter og til en vis grad deres levesteder. Kort
sagt betyder det, at dyrene ikke må samles ind eller slås ihjel, og at planterne ikke må fjernes fra
det sted, de vokser op /16/. Naturstyrelsen er myndighed og kan i særlige tilfælde dispensere,
evt. med vilkår.

Eksisterende kerneområder og økologiske forbindelser
Kerneområderne er udpeget på baggrund af en særlig høj tæthed af naturtyper, jordbundsforhold
m.v. I kerneområderne indgår ofte en mosaik af forskellige naturtyper.
Som grundlag for udpegningen af skovkorridorer er brugt GIS-lag med eksisterende skovområder
samt levende hegn og træ grupper. I skovkorridorerne skal administrationen særligt tage hensyn
til fx flagermus, hasselmus og andre skovlevende arter. Kystkorridorerne er udpeget på baggrund
af beskyttede naturtyper tilknyttet kysten, for eksempel strandenge, strandoverdrev og klitter,
samt jordtyper. I kystkorridorerne skal administrationen særligt tage hensyn til salttålende plantearter, padder som strandtudse og grønbroget tudse og for eksempel dagsommerfugle, som ofte
er tilknyttet tør, lys åben natur. Som grundlag for udpegningen af kerneområder for tør natur er
anvendt GIS- lag med tørre naturtyper, såsom overdrev og heder, men også beskyttede sten- og
jorddiger, beskyttede fortidsminder, samt veje og jernbanelinjer er indgået. Endeligt er der indgået konkret viden om tilstedeværelse af særligt beskyttede arter, samt jordtyper. I de tørre korridorer og kerneområder skal administrationen særligt tage hensyn til markfirben, dagsommerfugle og plantearter, der kræver næringsfattig, tør jord. De våde/fugtige korridorer og kerneområder er udpeget på grundlag af beskyttede naturtyper som vandløb, søer, enge og moser, samt
jordtyper. Administrationen skal inden for de våde/fugtige korridorer tage særligt hensyn til odder og vandløbsfauna, samt padder, plantearter og insekter som lever på fugtig bund.
Potentielle kerneområder og spredningskorridorer.
De potentielle kerneområder og korridorer (økologiske forbindelser) er områder, som med tiden
vil kunne udvikle sig til at blive en del af naturnetværket. Dette vil typisk kræve en indsats i form
af naturgenopretning, vandløbsrestaurering (genåbning af rørlagte strækninger), ændret drift eller lignende.
Der forudsættes en mindre restriktiv praksis i sagsbehandlingen for projekter, som ligger inden
for et udpeget potentielt kerneområde eller spredningskorridor.
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4.6.1

Økologiske forbindelser

Udvalgte retningslinjer: Natur – Slagelse Kommuneplan /17/

9.6.3 Det samlede naturnetværk skal sikres mod forhold, der kan forringe levevilkårene for
de tilstedeværende dyre- og plantearter.

9.6.4 Inden for naturnetværket kan der som hovedregel kun opføres nye bebyggelser, som
har direkte tilknytning til det enkelte jordbrug. Anden form for anlæg og bebyggelse kan kun
finde sted, hvis det har til formål at fremme formidlingen af områdets kvaliteter, uden at disse tilsidesættes.

9.6.5 Inden for naturnetværket vil beskyttelseshensyn veje tungere end benyttelseshensyn.

9.6.6 Inden for de potentielle kerneområder og spredningskorridorer skal der ske en grundig
afvejning af de forskellige interesser, inden der planlægges eller gennemføres projekter, opføres ny bebyggelse eller anlæg, som forhindrer, at området på sigt kan udvikle sig til et nyt
naturområde eller en ny spredningskorridor.

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

9.6.8 Fredning vil fortrinsvis blive benyttet inden for naturnetværket. Det er hensigten at anvende naturbeskyttelseslovens muligheder til at imødegå projekter, der vil skade væsentlige
beskyttelseshensyn, herunder også kulturmiljøer, når sådanne projekter ikke kan forhindres
gennem administration af anden lovgivning.
9.6.9 Fredning vil også blive overvejet i tilfælde, hvor det er en forudsætning for, at en nødvendig pleje kan sættes ind. I sådanne tilfælde kan offentlig erhvervelse også blive aktuel.

5.

EKSISTERENDE FORHOLD
Der er planlagt to mulige ilandføringspunkter for kablerne fra havmølleparken i Smålandsfarvandet, henholdsvis et vestligt og et østligt punkt. Herfra planlægges landkabler etableret inden for
korridorerne, der strækker sig fra kysten ud for Østerhoved i en bue henholdsvis gennem og øst
om et erhvervsområde og videre nord om olieanlæggene på Stigsnæs og Tjørnehøj frem til transformerstationen ved Stigsnæsværket (Figur 3-1).
Landskabet domineres af de store strandengsarealer langs kysten. Længere inde i landet dominerer landbrugsland og de tekniske anlæg på Stigsnæsværket. I korridoren er et levende hegn, som
delvist har status af fredskov. Hegnet er plantet med det formål at skærme udsigten til værket
fra det omkringliggende landskab mod nord og øst. Nord for korridoren ligger Stigsnæs Skov, der
er underlagt fredskovspligt og desuden er fredet.
Den østlige landkorridor krydser (ca. 1300 m) gennem Natura 2000-område N162, Skælskør
Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø. Natura 2000-området består af følgende områder:




EF-Habitatområde H143
EF-Fuglebeskyttelsesområderne F95 og F96
Ramsarområde R19

Natura 2000-området er primært marint, og en stor del af det marine område er forholdsvist lavvandet og derfor vigtigt for mange havfugle, der lever af bunddyr. Langs kysten findes dog også
store strandengsarealer - heriblandt nogle af Sjællands fineste strandenge (Figur 5-1). Strandengene tjener som yngle- og rasteområde for et rigt fugleliv, og bl.a. klyde yngler i et betydeligt
antal flere steder /19/. Der er udarbejdet et særskilt notat (foreløbig konsekvensvurdering) for
projektets påvirkning af områderne inden for Natura 2000-området /24/. Emnet behandles ligeledes i VVM-redegørelsens afsnit om Natura 2000. I nærværende notat behandles områdernes
status som beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
Uden for Natura 2000-området ligger der relativt få beskyttede naturtyper, spredt inden for korridorerne. Det drejer sig om enkelte strandengsarealer og vandhuller. Der er et enkelt mindre
vandløb inden for korridoren.
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Figur 5-1 Strandengsområdet inden for den østlige landkorridor, som ligger inden for Natura 2000området.

I det efterfølgende beskrives de eksisterende forhold inden for landkorridoren, som er kortlagt
ved feltundersøgelser eller ved en indledende skrivebordskortlægning.
5.1

Beskyttede naturområder

5.1.1

§ 3-områder

Ved feltundersøgelserne blev i alt syv lokaliteter med beskyttet natur besigtiget. Lokaliteterne var
fordelt på fire vandhuller, to strandengsarealer og et vandløb. Derudover er der gennemført besigtigelse af et enkelt område med fredskov. Skovområdet er beskrevet i særskilt afsnit nedenfor.
I det efterfølgende gives en skematisk gennemgang af de besigtigede lokaliteter med beskyttede
naturtyper (Tabel 5-1). For naturområder med en særlig høj naturværdi (markeret med *) er lokaliteten beskrevet nærmere i forbindelse med vurdering af projektets påvirkninger i anlægsfasen (afsnit 6.1). Resultaterne af feltundersøgelserne fremgår af lokalitetsskemaerne i bilag 1. Beskyttede naturområder inden for korridoren med de højeste naturværdier (god (II) og moderat
(III)) fremgår desuden af Figur 5-2.
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Tabel 5-1 Beskyttede naturtyper, der er besigtiget. Placering af lokaliteterne fremgår af kortbilag 1 Lokaliteter, der er markeret med * i tabellen, er beskrevet nærmere under de pågældende naturtyper i afsnit 6.1. Beregnede værdier for strukturindeks, artsindeks og naturtilstand jf. DCEs tekniske anvisning er
angivet som værdier mellem 0 og 1, hvor 0 er den laveste kvalitet og 1 er den højeste kvalitet. I Tabel
4-1 ses en beskrivelse af de fem tilstandsklasser for naturværdi.
Lokalitetsnummer

5.1.2

Naturtype

Struktur indeks
IV
(0,24)

Artsindeks

Naturtilstand

IV
(0,32)

IV
(0,27)

1

Strandeng

2*

Strandeng

I
(0,85)

II
(0,75)

II
(0,79)

3

Vandhul

-

-

V

5

Vandløb

-

-

V

6*

Vandhul

-

-

V

7

Vandhul

-

-

V

13

Vandhul

-

-

IV

Beskrivelse

Lokalitet dækker den del af strandengen, der ligger
inden for den vestlige landkorridor. Strandengen er
ugræsset og vegetationen domineres af høje stauder
og græsser. Vandløbet (lokalitet 5) løber igennem
strandengen og afvander sandsynligvis lokaliteten.
Lokalitet 2 dækker de dele af det store sammenhængende strandengsareal, der ligger inden for den
østlige landkorridor. Strandengen her er afgræsset
af kvæg; der er lodannelser og vegetation er meget
fin og er domineret af arter, der er karakteristiske
for naturtypen.
Vandhullet var på besigtigelsestidspunktet fuldstændig udtørret. Lokaliteten er en lavning, der temporært er vandfyldt, når strandengen oversvømmes.
Den eneste vegetation var enkelte strand-kogleaks.
Vandløbet er udrettet og dybtliggende og fungerer
som afvanding af de omkringliggende strandenge.
Vandhullet er kunstigt og er en del af et stemmeværk. Vandhullet er fuldstændig dækket af trådalger.
Markvandhul som ved besigtigelsen var udtørret
men dog med fugtig bund. Vandhullet er tilgroet
med tagrør og dyrket til kanten af brinkerne.
Vandhul i parkagtige omgivelser. Vandhullet er omgivet af store piletræer og en slået plæne ved Inter
Terminals.

Fredskov

Ved feltundersøgelserne er der besigtiget et område, der er underlagt fredskovspligt.
Fredskovspligten er ikke opstået af hensyn til at beskytte naturværdierne i skovene men i stedet
for at sikre Danmarks forsyning med træ Vurdering af negative påvirkninger af fredskovsområderne vil være med udgangspunkt i skovområdernes naturværdi, herunder i henhold til skovlovens § 28 om småbiotoper /22/ og ikke den arealmæssigt negative påvirkning, som er behandlet
i fagnotatet om arealinteresser.
Fredskovsområdet på lokalitet 9 er en ung, tæt bevoksning. Mod nord består vegetationen af
navr, elm og mirabel. Mod syd er der desuden enkelte store egetræer (50 til 70 år). Det vurderes
at fredskovens naturværdi er moderat og der er ingen småbiotoper i henhold til skovlovens § 28
/22/. Der er endnu ikke udviklet en metode til udregning af naturkvalitet for skovområder. Den
angivne naturværdi er således en subjektiv vurdering, som er foretaget i felten.
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Figur 5-2 § 3-beskyttede naturområder og fredskov inden for korridoren. Lokaliteter med de største naturværdier (god (II) og moderat (III)) er angivet.

5.2

Bilag IV-arter
I forbindelse med skrivebordskortlægningen og feltundersøgelserne er der gennemført eftersøgning af bilag IV-arter, herunder padder og flagermus. I det efterfølgende beskrives resultaterne
af dette arbejde.

5.2.1

Padder

5.2.2

Flagermus

Eftersøgning efter padder i de fire vandhuller i korridorerne blev gennemført ved en kombination
af lytning og ketsjning efter haletudser/larver med et net og fangst af nyforvandlede individer.
Ved feltundersøgelserne blev der ikke registreret padder i vandhullerne, og ingen af de besigtigede vandhuller vurderes at være egnede levesteder for bilag IV-padder.

Ved feltundersøgelserne blev der observeret aktivitet af følgende fire arter af flagermus; dværgflagermus, vandflagermus, sydflagermus og brunflagermus. Observationspunkter og lokaliteter
fremgår af kortbilag 2 og Tabel 5-2. Ifølge håndbog om bilag IV-arter /15/ kan der desuden forventes forekomst af troldflagermus i området.
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Tabel 5-2 Besigtigede lokaliteter og registrerede flagermus fordelt på lokaliteter. Placering af lokaliteterne fremgår af kortbilag 1.
Lokalitetsnummer
8

Lokalitetstype

Registrerede arter

Levende hegn

Dværg-, brun- og
sydflagermus

11

Levende
hegn/beplantning
sbælte

Dværg-, vand-, sydog brunflagermus

12

Levende hegn

Dværgflagermus

Beskrivelse
Stort levende hegn af relativt unge træer. Træerne er relativt unge og lokaliteten vurderes udelukkende at have værdi
som ledelinje og fourageringsområde. Der er lyttet efter flagermus d. 29/6 2014 og der er udlagt en autoboks. Der er
registreret dværg-, brun og sydflagermus.
Bredt beplantningsbælte ved industriområde. Træerne er relativt unge og lokaliteten vurderes udelukkende at have
værdi som ledelinje og fourageringsområde. Der er lyttet efter flagermus d. 29/6 2014 og der er udlagt en autoboks.
Mindre levende hegn langs markvej. Der er lyttet efter flagermus d. 29/6 2014.

5.3

Bygge og beskyttelseslinjer
I forbindelse med skrivebordskortlægningen er der identificeret en strandbeskyttelseslinje inden
for korridorerne. Der er ikke andre bygge- og beskyttelseslinjer inden for korridorerne. Strandbeskyttelseslinjen kan ses på kortbilag 3.

5.4

Økologiske forbindelser
Inden for korridoren ved den østlige ilandføring er der et større sammenhængende område omkring erhvervsområdet på Stignæs, der er udpeget som kerneområde. Inden for den vestlige korridor er der udpeget en økologisk forbindelse. Kerneområder og økologiske forbindelser i de to
korridorer kan ses på kortbilag 3.

6.

VURDERING AF VIRKNING I ANLÆGSFASEN
I dette afsnit beskrives potentielle konsekvenser for plante- og dyreliv ved anlæg af kablerne på
land. Det endelige tracé for kablerne og en eventuel placering af en ny kabelstation er endnu
ukendt. De efterfølgende vurderinger er således gennemført ud fra den antagelse, at samtlige
naturområder inden for landkorridorerne potentielt kan blive påvirket ved anlæg af kablerne eller
etablering af kabelstation. En påvirkning er i dette projekt defineret som betydningen af en negativ påvirkning før gennemførelsen af afværgeforanstaltninger. Resultater af skrivebords- og feltkortlægningen ligger til grund for vurderingerne, og metoden for de gennemførte feltundersøgelser er beskrevet i afsnit 4.1.
De vurderede naturforhold omfatter:






§ 3-beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelsesloven (eng, mose, overdrev, heder,
strandeng, søer og vandløb), herunder § 28-småbiotoper i henhold til skovloven
Fredskov
Arter, der er beskyttet i henhold til EF-Habitatdirektivets bilag IV
Bygge- og beskyttelseslinjer (strand- og åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje)
Kerneområder og økologiske forbindelser.

Bortset fra det store strandengsareal ved kysten er naturinteresserne i de to korridorer begrænsede. Potentielle påvirkninger af naturinteresser på land i anlægsfasen for Smålandsfarvandet
Havmøllepark vurderes at være begrænset til fysisk påvirkning af beskyttede naturtyper og levesteder for beskyttede arter i forbindelse med gravearbejdet. Derudover bliver jorden komprimeret i forbindelse med færdsel med maskiner og ved tilbagefylding af jord i kabelrenden. Færdsel
med tunge maskiner medfører altså sammenpresning af de øverste jordlag. Dette hæmmer planterødders evne til at vokse og vandets evne til at trænge ned i jorden, og komprimeringen kan
dermed efterlade jorden gold. Våd jord komprimeres mere end tør jord, og leret jord mere end
sandet jord. De fysiske forhold i de enkelte naturområder afgør således, hvor stor en negativ påvirkning færdsel vil medføre på naturværdierne.
I områder med skov eller levende hegn kan fældning af træer, der fungerer som yngle- eller rasteområder for flagermus, medfører en permanent, negativ påvirkning, fordi retablering af egnede træer er meget langvarig. Den langvarige negative påvirkning ved fældning af egnede flager-
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mustræer skyldes, at det tager mange år, før et træ naturligt danner hulheder og løs bark, som
gør dem egnede for flagermusene.
Yderligere er der en risiko for, at naturområder påvirkes negativt, hvis der sker uventede blowouts i forbindelse med eventuelle underboringer af vandløb, andre beskyttede naturområder,
skovområder eller lignende. Ved styret underboring under vandløb kan der opstå høje tryk i boremudderet, der kan forårsage, at boremudderet udledes til vandløbet gennem sprækker og lignende – kaldet blow-outs. Det er vigtig at undgå blow-outs, da den meget lille partikelstørrelse er
farligt for livet i vandmiljøet. De fine partikler sætter sig på fiskenes gæller og hindrer iltoptagelsen. Ligeledes kan blow-outs medføre sedimentpåvirkning af naturområderne. Risikoen for blowouts hænger sammen med jordbundsforholdene, og risikoen er størst i de mest permeable jordarter. Der skal stilles krav til en kommende entreprenør om at have en beredskabsplan for hvordan eventuelle blow-outs håndteres, således at negative påvirkninger i forbindelse med udslip af
boremudderet minimeres. Samlet set vurderes risikoen for blow-outs dog at være lille, og alternativet til at underbore, der ofte vil være en gennemgravning af følsomme naturtyper, vil have
større og længerevarende konsekvenser for naturinteresserne.
6.1

Beskyttede naturområder
I vurderingerne af negative påvirkninger af strandenge og moser skelnes der imellem, om anlægsaktiviteterne berører et areal, der er over eller under 1/5 af områdets samlede areal. Denne
størrelse skal først og fremmest opfattes som et udtryk for, om en stor eller en lille del af det pågældende område påvirkes negativt. Valget af netop 1/5 af arealet begrundes med at påvirkning
af mere end 1/5 af det samlede areal med stor sandsynlighed også vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af de centrale dele af naturområdet, der har størst naturværdi (kerneområdet)..
Ved påvirkning af under 1/5 af et areal er der derimod stor sandsynlighed for, at de berørte dele
enten ligger i udkanten af området (randzonen), eller at de påvirkede områder kun vil berøre
mindre dele af kerneområderne. Ved negativ påvirkning af randzonen af naturområder vurderes
det, at de påvirkede dele er mindre væsentlige. Der er således tale om en subjektiv men erfaringsbaseret faglig vurdering af påvirkningsgraden. Af samme årsager som beskrevet ovenfor, er
det for vandhullerne tilsvarende valgt at skelne mellem, om selve vandhullet eller blot bredzonen
påvirkes negativt.

6.1.1

§ 3-beskyttede områder

I det efterfølgende tager vurderingerne for påvirkning af de enkelte naturområder udgangspunkt
i, hvordan de enkelte naturtyper generelt reagerer på de typer af påvirkninger, som projektet potentielt kan medføre.
Det skal bemærkes, at enhver påvirkning af naturområderne i anlægsfasen kræver en forudgående dispensation efter naturbeskyttelsesloven, der til den tid skal ansøges hos Slagelse Kommune.
Strandenge
Graden af negativ påvirkning, som gennemgravning og færdsel på strandenge medfører, afgøres
primært af, hvor stor en del af lokaliteten, der berøres, fugtigheden på lokaliteten samt hvor robust en vegetation der er på lokaliteten. Vegetationen i de tørreste dele af strandengene domineres typisk af græsser, som giver et relativt robust vegetationsdække. Det betyder, at der ikke vil
ske så stor en fysisk forstyrrelse af vegetationsdækket som i de vådere dele af strandengen.
Overordnet er det således de fugtige områder i strandenge, der vil være mest sårbare over for
færdsel med tunge maskiner og komprimering af jorden. Idet en naturlig strandeng er fugtig eller
våd, vil de fugtige strandenge som udgangspunkt opnå en bedre naturværdi. Det er således engene med de bedste naturværdier, der også i højest grad vil blive påvirket ved anlæg af kablerne.
I forbindelse med nedgravning af kablerne vil der efterlades et kabeltracé uden vegetationsdække. Kabelgraven reetableres efter indgrebet med den samme jord, som er gravet op på stedet.
Jordbundsforholdene efter indgrebet vil således være så tæt på de oprindelige forhold som muligt. På grund af de ofte næringsrige forhold i strandenge, vil tracéet relativt hurtigt blive koloniseret af en vegetation bestående af næringsbegunstigede konkurrencearter som fx stor nælde,
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tagrør, lådden dueurt og ager-tidsel. Det antages, at vegetationen i bedste fald være tilsvarende
den vegetation, der var tilstede før indgrebet efter de første to til tre vækstsæsoner. I værste
fald efterlader konkurrencearterne ikke plads til, at de laverevoksende engplanter kan etablere
sig, hvormed naturområdet ikke reetableres. Hvis en hel lokalitet bliver gravet op i forbindelse
med anlæg af kablerne, afhænger retablering af vegetationsdækket desuden af, at der er en egnet spredningskilde i nærheden.
Generelt vurderes påvirkningerne på grundlag af følgende:
Væsentlig negativ påvirkning på grund af det store indgreb og den høje naturværdi

Hele eller store dele (over 1/5) af strandenge med høj, god eller moderat naturværdi

Strandenge med væsentlig værdi som yngle- eller fourageringsområde for bilag IV-arter
Moderat negativ påvirkning på grund af det reducerede arealmæssige indgreb eller den begrænsede naturværdi

Mindre dele (mindre end 1/5) af strandenge med høj, god eller moderat naturværdi

Større dele (over 1/5) af strandenge med ringe eller dårlig naturværdi
Mindre negativ påvirkning på grund af det lille indgreb og den dårlige naturværdi. Tilstanden vurderes relativt hurtigt at opnå den samme naturværdi som før indgrebet.

Mindre dele (mindre end 1/5) af strandenge med ringe eller dårlig naturværdi.

Figur 6-1 Stort sammenhængende strandengsområde inden for de to landkorridorer.
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Inden for begge landkorridorer er der store strandengsarealer langs kysten (Figur 6-1). Strandengen inden for den østlige landkorridor ligger inden for Natura 2000-område N162 og strandengen er foruden § 3-beskyttelsen kortlagt som habitatnaturtype 1330 (strandeng), 2130 (grå/grøn
klit), 2110 (forklit) og 1310 (enåring strandengsvegetation). Strandengen afgræsses med kvæg
(lokalitet 2) (Figur 6-2). Lokaliteten har gode strukturelle forhold og en fin og karakteristisk vegetation med forekomst af mange arter (over 20), der er følsomme overfor forringelser af naturtypen (fx strand-trehage og strand-tusindgylden). Tilstedeværelsen af mange af disse arter indikerer, at naturområdet ikke har været udsat for store forringelser som fx opdyrkning, gødskning
og ophør af græsning. Strandengen på lokalitet 2 vil ikke blive påvirket af projektet, idet det er
sat som et krav i Naturstyrelsens planlægningstilladelse, at strandengen inden for Natura 2000området bliver underboret /25/ (Tabel 6-1).

Figur 6-2 Strandeng inden for Natura 2000-området med god naturværdi (lokalitet 2)

Strandengen inden for den vestlige landkorridor (lokalitet 1) ligger uden for Natura 2000området. Den del der ligger uden for strandbeskyttelseslinjen, vil derfor ikke nødvendigvis blive
krydset ved styret underboring. Strandengen er på dette sted ugræsset og består af strandsump
og naturværdien er ringe (Tabel 6-1). Strandengen inden for den vestlige korridor udgør den
vestligste del (ca. 6 ha) af et stort sammenhængende strandengsområde (> 115 ha). Ved anlæg
af kablerne i den vestlige korridor kan der derfor ikke blive tale om en negativ påvirkning af over
1/5 af strandengens samlede areal. Ifølge kriterierne beskrevet ovenfor, vil den negative påvirkning af strandengen i den vestlige korridor uden for strandbeskyttelseslinjen derfor være af mindre betydning.
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Tabel 6-1 Vurdering af påvirkning ved nedgravning af kabler og færdsel i lokaliteter med § 3-beskyttet
strandeng. Lokaliteter inden for Natura 2000-området og strandbeskyttelseslinjen påvirkes ikke, da kablerne her etableres ved styret underboring.
Lokalitetsnummer

Naturkvalitet

Vurderet påvirkning ved
inddragelse af mindre
end 1/5 af lokaliteten

Vurderet påvirkning
ved inddragelse af mere end 1/5 af lokaliteten

IV

Yngle- eller fourageringsområde for bilag IV-arter eller potentielt egnet lokalitet
-

1
2

Mindre negativ

-

II

-

-

-

Hvis kablernes planlægges til at krydse gennem beskyttede strandenge, skal der gennemføres
afværgende foranstaltninger som beskrevet i afsnit 10.
Vandhuller/Søer
Vandhullet på lokalitet 3 ligger i strandengen inden for Natura 2000-området og vil ikke blive påvirket af projektet, da kablerne anlægges ved styret underboring under området. De tre øvrige
vandhuller er små og ligger isoleret i landskabet. På den baggrund vurderes det, at det i de fleste
tilfælde vil være muligt at anlægge kablerne uden om vandhullerne. I de tilfælde, hvor det ikke
er muligt, vil kabellægning gennem vandhuller/søer medføre direkte påvirkning af bund- og
brinkvegetationen. Graveaktiviteten vil desuden medføre ophvirvling af sediment, hvorved vandet vil blive uklart i en periode, hvorved vegetationens vækst påvirkes negativt på grund af begrænsede lysforhold. I forbindelse med graveaktiviteten er det også en risiko, at der sker en næringsfrigivelse fra det opgravede materiale, som efterfølgende medfører en øget produktion af
planteplankton og dermed en større skyggepåvirkning af den tilbageværende bundvegetation.
Idet der endnu ikke er udviklet en metode fra DCE til estimering af naturværdi for søer /4/, kan
påvirkning af vandhullerne ikke kategoriseres, som det er gjort for de øvrige naturtyper. I stedet
er der benyttet en subjektiv estimering af vandhullernes naturværdi ud fra tilstedeværelsen af
vegetation, strukturelle forhold og forhold, der gør vandhullerne egnede levesteder for bl.a. padder. Generelt vurderes påvirkningerne på grundlag af følgende:
Væsentlig negativ påvirkning på grund af det store indgreb og den høje naturværdi

Hele eller dele af vandhuller med høj, god eller moderat naturværdi

Vandhuller med rødlistede arter

Vandhuller med væsentlig værdi som yngle- eller fourageringsområde for bilag IV-arter
Moderat negativ påvirkning på grund af det reducerede arealmæssige indgreb eller den begrænsede naturværdi

Påvirkning af bredzonen af vandhuller med høj, god eller moderat naturværdi

Påvirkning af vandhuller med forekomst af fredede arter

Hele eller dele af vandhuller med ringe eller dårlig naturværdi
Mindre negativ påvirkning på grund af det lille indgreb og den dårlige naturværdi. Tilstanden vurderes relativt hurtigt at opnå den samme naturværdi som før indgrebet.

Påvirkning af bredzonen af vandhuller med ringe eller dårlig naturværdi
Vandhullerne i korridorerne har alle ringe eller dårlig naturværdi. Vandhullet på lokalitet 13 ligger
i parkagtige omgivelser ved "inter terminals" og er omgivet af store piletræer og en slået plæne.
Vandhullet er skygget og har stejle skråninger Vandhullet vurderes ikke at være et egnet levested for bilag IV-padder. Nedlæggelse af vandhullet i forbindelse med anlæg af kablerne vurderes
derfor at medføre en moderat negativ påvirkning (Tabel 6-2).
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Tabel 6-2 Vurdering af negativ påvirkning ved nedgravning af kabler og færdsel i lokaliteter med § 3beskyttede vandhuller/søer. Lokaliteter inden for Natura 2000-omtrådet påvirkes ikke, da kablerne
etableres ved styret underboring under området.
Lokalitetsnummer

Naturkvalitet

Påvirkning af
bredzonen

Påvirkning af hele
eller dele af selve
vandhullet

-

Potentielt egnet lokalitet for
bilag IV-padder, eller forekomst af fredede eller rødlistede arter
-

3
6

-

-

V

-

Mindre negativ

Moderat negativ

7

V

-

Mindre negativ

Moderat negativ

13

IV

-

Mindre negativ

Moderat negativ

Det antages, at kablerne kan anlægges uden at påvirke beskyttede vandhuller i korridorerne,
men hvis dette ikke er muligt, skal der gennemføres afværgende foranstaltninger som beskrevet
i afsnit 10 for at afværge eller begrænse den negative påvirkning.
Vandløb
Der er et § 3-beskyttet vandløb inden for de to landkorridorer. Vandløbet er en udrettet kanal
med intensiv vandløbsvedligeholdelse (Figur 6-3).

Figur 6-3 § 3-beskyttet vandløb i den vestlige landkorridor.

Vandløbet ligger i udkanten af den vestlige landkorridor. På grund af beliggenheden på langs med
korridoren, bliver det næppe nødvendigt at anlægge kablerne gennem vandløbet. Hvis det alligevel bliver nødvendigt at berøre vandløbet i anlægsfasen, vurderes det at medføre en mindre påvirkning på grund af vandløbets dårlige naturværdi.
6.1.2

Fredskov

Der er et enkelt areal med fredskov inden for landkorridorerne. Fredskoven på lokalitet 9 er et lille område (ca. 1 ha), der ligger isoleret i landskabet (jf. Kortbilag 1). Skoven er uden drift, og
der ligger således en del dødt ved i skovbunden. Skovens naturværdier er størst i den sydlige
del, hvor der står nogle få, ældre egetræer (50 til 70 år). På grund af fredskovens ringe størrelse
og isolerede beliggenhed vurderes det, at kablerne enten vil blive anlagt uden om skoven eller
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anlagt ved styret underboring. Hvis det i detailfasen alligevel besluttes at anlægge kablerne igennem skoven vurderes det, at fældning af skoven vil være af væsentlig betydning, da forstyrrelsen
vurderes at medføre langvarige eller permanente negative påvirkninger (Tabel 6-3) af skovens
naturværdier, da skoven har et vist naturskovspræg. Fældning af fredskoven medfører således,
at skovens potentiale for at opnå en bedre naturværdi ødelægges.
Tabel 6-3 Vurdering af påvirkning ved nedgravning af kabler og færdsel i lokaliteter med fredskov
Lokalitetsnummer
9

Naturkvalitet
III

Grundlag for vurdering
Fredskov

Vurdering
Væsentlig negativ

Hvis kablernes imod forventning planlægges til at krydse gennem det fredskovspligtige areal,
skal der gennemføres afværgende foranstaltninger som beskrevet i afsnit 10.3.
6.2

Bilag IV-arter
I forbindelse med vurdering af anlægsfasens potentielle påvirkning af bilag IV-arter skal det vurderes, om den økologiske funktionalitet for områdets bilag IV-arter kan opretholdes, mens anlæg
af kabler og kabelstation står på. Det vil sige, om der under anlægsarbejdet fortsat vil være tilstrækkelige yngle- og rasteområder til at opretholde en levedygtig bestand af områdets bilag IVarter.

Økologisk funktionalitet
Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan skade eller ødelægge yngle- og rasteområder
for bilag IV-arter /8/. Forudsætningen er, at den økologiske funktionalitet af et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.
Yngle- og rasteområder kan bestå af flere lokaliteter, der tjener som levesteder for den samme bestand. Nogle arter er organiseret i delbestande, som står i forbindelse med hinanden gennem udvandring og indvandring, og som benytter et netværk af levesteder over tid og rum (eksempelvis
padder og flagermus). Netværket kan ses som et samlet yngle- eller rasteområde for samlingen af
delbestande som står i forbindelse med hinanden. De enkelte lokaliteter har hver især betydning
for bestanden. Nogle vil ofte have mere betydning end andre. En skade på et levested et sted i
netværket kan muligvis afværges ved at fremme kvaliteten eller udstrækningen af levestederne
andetsteds i netværket. Det kan eksempelvis accepteres at nedlægge et vandhul, hvis der indenfor
bestandens netværk etableres en eller flere nye vandhuller eller andre naturtyper, som samlet set
sikrer, at den økologiske funktionalitet af den lokale bestands yngle- og rasteområde opretholdes
på samme niveau som før nedlæggelsen af vandhullet /26/. Andre arter lever ikke i sådanne delbestande (fx markfirben), og en negativ påvirkning af et væsentligt yngle- eller rasteområde kan således medføre, at den økologiske funktionalitet ikke kan opretholdes, hvis der ikke er andre egnede
lokaliteter i nærområdet.

I det efterfølgende vurderes anlægsfasens potentielle negative påvirkning af de bilag IV-arter,
der er registreret i forbindelse med feltundersøgelserne. Yderligere vurderes de potentielle negative påvirkninger af øvrige bilag IV-arter, som vurderes at kunne forekomme i området på trods
af, at de ikke blev registreret i forbindelse med feltundersøgelserne.
6.2.1

Flagermus

Egnede biotoper for flagermus omfatter et frostfrit og uforstyrret sted, hvor flagermusene kan gå
i dvale om vinteren, sommerkvarterer hvor flagermusene opholder sig og yngler samt fourageringsområder. Alle tre elementer er artsafhængige (Tabel 6-4).
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Tabel 6-4 Karakteristika for de fire arter af flagermus, der er registreret i de to korridorer. Tekst i parentes angiver alternativer, der er mulige men ikke så almindeligt forekommende.
Art

Vinterkvarter

Sommerkvarter

Fourageringsområder

Sydflagermus

Bebyggelse

Bebyggelse

Åbent terræn, skovkanter,

Dværgflagermus

Bygning

Bygning

Skovkanter, skovlysninger

(Hule træer i løvskov)

(Hule træer i løvskov)

og levende hegn

Især kalkgruber og kældre.

Hule træer i skove og par-

Vandflader over søer og

ker.

vandløb

vejbelysning

Vandflagermus

(Under gamle stenbroer)
Brunflagermus

Hule træer

Hule træer

(Bygning)

(Bygning)

Skov, marker og søer

Det forudsættes, at der ikke skal nedrives bygninger som følge af projektet, og feltundersøgelserne er således gennemført med fokus på at afdække potentielle yngle- og rasteområder i skove. Ved fældning af store, gamle træer, der er egnede som yngle- og/eller rastested for flagermus, vil det kunne medføre en negativ påvirkning af især brunflagermus og vandflagermus, som
benytter træer som både sommer- og vinterkvarter. Dværgflagermus bor primært i bygninger og
sydflagermus bor udelukkende i huse (Tabel 6-4).
Fredskoven i lokalitet 9 rummer enkelte store, gamle træer, og der var aktivitet af dværgflagermus ved feltundersøgelserne. Foruden at have værdi som et fourageringsområde kan det ikke afvises, at skoven også rummer rastetræer for flagermus. Hvis der imod forventning skal fældes
træer i fredskoven kan dette medføre en negativ påvirkning af flagermus, da egnede flagermustræer kan være vanskelige at erstatte. Det skyldes, at det tager meget lang tid for et træ at udvikle de rette forhold, da træer ikke af sig selv danner hulheder og løs bark, før de er blevet
gamle og svækkede.
De arter af flagermus, der er registreret i forbindelse med feltundersøgelserne, er almindeligt forekommende i Danmark. Hvis projektet medfører nedlæggelse af et eller få levesteder, der har
betydning for flagermus, vurderes det ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af områdets bestand af flagermus. Det skyldes, at der er tale om almindelige arter, og det vurderes, at
der er andre egnede levesteder i nærområdet. Det vurderes således, at projektet kan gennemføres uden at medføre en væsentlig påvirkning af områdets økologiske funktionalitet.
Hvis det bliver nødvendigt at påvirke lokaliteter negativt, hvor der er registreret flagermus eller
elementer (træer/bygninger), der vurderes at udgøre potentielle levesteder for arten, skal der
dog iværksættes afværgende foranstaltninger som beskrevet i afsnit 10.3.
6.3

Bygge og beskyttelseslinjer
Underboringer kan gennemføres helt op til en længde på 1000 m /21/. Længden af den konkrete
underboring er endnu ikke afklaret, men det forudsættes, at hele arealet inden for strandbeskyttelseslinjen underbores, for at skåne naturinteresserne langs kysten. Projektet vil således ikke
medføre en negativ påvirkning af terrænet, som strider mod bestemmelserne vedrørende strandbeskyttelseslinjen.

6.4

Kerneområder og økologiske forbindelser
Projektet kan potentielt medføre en påvirkning af kerneområder og de økologiske forbindelser
ved nedgravning af kablerne eller i forbindelse med etablering af nye kabelstationer.
Kerneområderne og de økologiske forbindelser ved kysten vil blive krydset ved styret underboring og vil derfor ikke blive påvirket. For krydsning af de øvrige kerneområder og økologiske forbindelser gælder det, at kabelgraven på de enkelte steder kun vil stå åben i få dage, hvorefter
graven lukkes til igen og retableres. Det vil således fortsat være muligt at opretholde og styrke et
net af grønne forbindelser inden for de udpegede områder.
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Gennemførelse af projektet vil ikke medføre en negativ påvirkning af de udpegede kerneområder
og økologiske forbindelser, og projektet er dermed i overensstemmelse med kommuneplanens
retningslinjer.
6.5

Samlet virkning
Vurdering af påvirkning af beskyttede naturforhold i anlægsfasen er opsummeret nedenfor i Tabel
6-5. Idet de konkrete påvirkninger af projektet endnu ikke er kendt, er vurderingerne foretaget
ud fra antagelser om, at naturforholdene bliver negativt påvirket i hele sin udstrækning.
Tabel 6-5 Sammenfatning af påvirkningerne på beskyttede naturforhold i anlægsfasen. Skemaet sammenfatter de potentielle påvirkninger ud fra en forudsætning om, at de enkelte naturområder påvirkes i
hele deres udstrækning.
Påvirkning

Intensitet

Udbredelse

Fysisk påvirkning af § 3-beskyttede områder med ringe eller dårlig naturværdi
Strandenge
Stor
Lokal
Vandhuller
Vandløb
Stor
Lokal
Fysisk påvirkning af fredskov
Fredskovsarealer
Stor
Lokal
Fysisk påvirkning af levesteder for bilag IV-arter
Flagermus
Stor
Lokal
Fysisk påvirkning inden for beskyttelseslinjer
Strandbeskyttelseslinje
Ubetydelig
Lokal
Fysisk påvirkning af kerneområder og økologiske forbindelser
Økologiske forbindelser
Ubetydelig
Lokal

7.

Varighed

Overordnet betydning

Lang
Lang
Lang

Mindre negativ
Moderat negativ
Mindre negativ

Permanent

Væsentlig negativ

Permanent

Mindre negativ

Kort

Ingen

Kort

Ingen

VURDERING AF VIRKNING I DRIFTSFASEN
I dette kapitel beskrives potentielle konsekvenser for plante- og dyreliv i driftsfasen for kablerne
på land.
De vurderede naturforhold omfatter:

§ 3-beskyttede naturtyper i henhold til naturbeskyttelsesloven (eng, mose, overdrev, heder,
strandeng, søer og vandløb) og naturtyper beskyttet i henhold til skovlovens § 28.

Fredskov

Arter, der er beskyttet i henhold til EF-Habitatdirektivets bilag IV

Bygge- og beskyttelseslinjer (strand- og å-beskyttelseslinje og skovbyggelinje)

Økologiske forbindelser
Idet kablerne i drift ligger under jorden og ikke kræver aktiviteter i forbindelse med vedligehold,
vurderes det, at driftsfasen ikke vil påvirke beskyttede naturområder. Potentielle negative påvirkninger i driftsfasen vurderes derfor kun at kunne forårsages af forringelser i ledelinjer for flagermus (og for øvrige arter, der lever i tilknytning til træer), som følge af træer der er fældet i
forbindelse med anlægsfasen.

7.1

Beskyttede naturområder
Projektet medfører ingen negativ påvirkning af § 3- beskyttede naturtyper eller naturværdierne i
fredskovsområder i driftsfasen.

7.2

Bilag IV-arter

7.2.1

Flagermus

Fældning af træer i levende hegn, der fungerer som ledelinjer for flagermus, kan potentielt medføre en barriereeffekt i driftsfasen. Brud på ledelinjer medfører en permanent negativ påvirkning
af den ledende struktur, idet der som følge af servitutten ikke må stå træer med dybdegående
rødder ovenpå kablerne. Små træer og buskads er dog tilladt, men det vil under alle omstændigheder tage flere år, før hullet er dækket.
Af de arter, der er registreret ved feltundersøgelserne, er det vand og dværgflagermus, der er
mest tilknyttede til strukturer i landskabet, hvorimod brun- og sydflagermus flyver frit over terrænet. Det er således vand- og dværgflagermus, der vil opleve den største negative påvirkning
mest af brud på ledelinjer. Ved brud på ledelinjer vurderes det, at flagermusene vil sænke flyve-
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højden, når hullet i hegnet skal passeres. Da det ikke vil være forbundet med fare, at sænke flyvehøjden (som fx ved krydsning af en vej, der kan betyde trafikdrab), vurderes det, at en lavere
flyvehøjde ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af den økologiske funktionalitet for
områdets flagermus.
7.3

Bygge og beskyttelseslinjer.
Projektet medfører ingen negativ påvirkning af beskyttelseslinjer i driftsfasen

7.4

Økologiske forbindelser
Projektet medfører ingen negativ påvirkning af økologiske forbindelser i driftsfasen

7.5

Samlet virkning
Vurdering af påvirkning af beskyttede naturforhold er opsummeret nedenfor i Tabel 7-1. Idet de
konkrete påvirkninger af projektet endnu ikke er kendt, er vurderingerne foretaget ud fra antagelser om, at der vil blive fældet træer i levende hegn, der kan fungere som en ledelinje for områdets flagermus.
Tabel 7-1 Sammenfatning af påvirkningerne på beskyttede naturforhold i driftsfasen.
Påvirkning
Fysisk påvirkning
§ 3-beskyttede områder
Fredskovsarealer
Levested for bilag IV-arter
Beskyttelseslinjer
Økologiske forbindelser
Barriereeffekt
Flagermus

8.

Intensitet

Udbredelse

Varighed

Overordnet betydning

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

ingen
ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Lille

Lokal

Langvarig

Mindre negativ

VURDERING AF VIRKNING I AFVIKLINGSFASEN
I forbindelse med demontering af kabler vil der foregå anlægsarbejder af samme karakter og omfang som beskrevet for anlægsfasen (Afsnit 6). De steder, hvor kabelsystemet er etableret ved
en styret underboring, kan kablerne trækkes tilbage ud af underboringen, og rørene vil herefter
blive fyldt med bentonit og forseglet. Den natur, som underboringen er gennemført for at beskytte, vil således heller ikke blive direkte negativt påvirket ved fjernelse af kablet.
Negative påvirkninger i afviklingsfasen svarer således overvejende til de påvirkninger, der er beskrevet for anlægsfasen. Med hensyn til beskyttede naturtyper og levesteder for beskyttede arter, er en forskel dog, at man i anlægsfasen har mulighed for at anlægge kablerne uden om særligt sårbare og værdifulde områder. I løbet af 30 års drift er der sandsynlighed for, at nye naturområder er opstået/anlagt, andre er forsvundet, og de, der er tilbage, har muligvis ikke længere
den samme naturværdi som i dag – eller kan have opnået bedre naturkvalitet pga. en særlig plejeindsats eller naturlig succession. De negative påvirkninger af områderne vil dermed afhænge af
naturområdernes placering og den naturtilstand naturtyperne har, når afviklingsfasen gennemføres. Det vurderes dog, at påvirkningen overordnet svarer til den negative påvirkning i forbindelse
med anlægsfasen.

8.1

Samlet virkning
Vurdering af negative påvirkninger af beskyttede naturforhold er opsummeret nedenfor i Tabel
8-1. Idet de konkrete negative påvirkninger af projektet endnu ikke er kendt, er vurderingerne
foretaget ud fra antagelser om, at naturforholdet bliver berørt i hele sin udstrækning. Det betyder fx, at vurderingen af den negative påvirkning af beskyttede strandenge er ud fra den antagelse, at hele strandengen bliver påvirket af projektet osv.
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Tabel 8-1 Sammenfatning af påvirkningerne på beskyttede naturforhold i afviklingsfasen. Skemaet
sammenfatter de potentielle påvirkninger ud fra en forudsætning om, at de enkelte naturområder påvirkes i hele deres udstrækning.
Påvirkning

Intensitet

Udbredelse

Fysisk påvirkning af § 3-beskyttede områder med ringe eller dårlig naturværdi
Strandenge
Stor
Lokal
Vandhuller
Stor
Lokal
Vandløb
Stor
Lokal
Fysisk påvirkning af fredskov
Fredskovsarealer
Stor
Lokal
Fysisk påvirkning af levesteder for bilag IV-arter
Flagermus
Stor
Lokal
Fysisk påvirkning inden for beskyttelseslinjer
Strandbeskyttelselinje
Ubetydelig
Lokal
Fysisk påvirkning af økologiske forbindelser
Økologiske forbindelser
Ubetydelig
Lokal

9.

Varighed

Overordnet betydning

Lang
Lang
Lang

Mindre negativ
Moderat negativ
Mindre negativ

Permanent

Væsentlig negativ

Permanent

Mindre negativ

Kort

Ingen

Kort

Ingen

KUMULATIVE EFFEKTER
Der er ikke identificeret andre kommende eller planlagte anlægsprojekter i området, som kan give anledning til kumulative effekter på beskyttede naturområder eller levesteder for beskyttede
arter.
På trods af, at kabeltracéer og placering af transformerstationer endnu ikke er kendt, antages
det, at projektet kan gennemføres med begrænset negativ påvirkning af beskyttede naturområder og levesteder for beskyttede arter. Derfor antages projektet kun i begrænset omfang at bidrage til den overordnede forstyrrelse, fragmentering af landskabet og negative påvirkning af
projektområdets naturværdier.

10. AFVÆRGENDE FORANSTALTNINGER
De dele af landkorridorerne, der forløber uden for Natura 2000-området er primært intensivt udnyttet landbrugsland med dyrkede marker og uden væsentlige naturinteresser. Det forventes
derfor, at anlæg af kablerne gennem beskyttede naturområder eller levesteder for bilag IV-arter i
videst muligt omfang kan undgås ved detaljeret planlægning i en senere fase af projektet.
Feltundersøgelserne er gennemført i løbet af forår og sommer 2014, men anlægsarbejdet vil først
foregå i løbet af 2016 eller 2017, såfremt projektet realiseres. Det kan således ikke garanteres,
at de registrerede forekomster af bilag IV-arter fortsat er dækkende. Det forudsættes derfor, at
der inden anlægsarbejdet påbegyndes, gennemføres en opfølgende eftersøgning efter bilag IVarter (bilag IV-padder og flagermus) og levesteder for disse inden for de berørte områder og
dermed at præcisere endeligt behov for afværgeforanstaltninger i et kommende udbudsmateriale
for entrepriserne.
I det efterfølgende beskrives generelle afværgeforanstaltninger, som kan benyttes også i sammenhæng med detailplanlægningen inden anlægsarbejde, såfremt havmølleparken realiseres.
10.1 Generelt
Generelt skal anlægsarbejdet (herunder anlæg af kabelstation og nedgravning af kabler) foregå
uden for fredskovsarealet og § 3-beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter.
10.2 Styret underboring
Ved at krydse særligt følsomme naturområder ved styret underboring undgås påvirkningen af
området helt, hvis processen gennemføres med de rette forholdsregler. Arbejdspladser til boregrej skal således placeres uden for beskyttede naturområder, og spild af materiale skal undgås
ved at opsamle evt. overskydende bentonit. Ved styret underboring kan der i værste tilfælde ske
blow-outs, hvor boremudder skyder op i terrænet, hvis borehovedet fx støder på store sten eller
andre geologiske formationer, som der ikke kan bores igennem. Risikoen for blow-outs hænger
sammen med jordbundsforholdene, og risikoen er størst i de mest permeable jordarter. Der skal
stilles krav til en kommende entreprenør om at have en beredskabsplan for hvordan eventuelle
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blow-outs håndteres, således at negative påvirkninger i forbindelse med udslip af boremudderet
minimeres. Samlet set vurderes risikoen for blow-outs dog at være lille, og alternativet til at underbore, der ofte vil være en gennemgravning af følsomme naturtyper, vil have større og længerevarende konsekvenser for naturinteresserne.
10.3 Fældning af træer
Fældning af gamle løvtræer o.l. skal undgås eller underbores i det omfang, det er muligt, hvormed en negativ påvirkning helt undgås. Alternativt bør arbejdsbæltets bredde begrænses mest
muligt, og der gennemføres en detailkortlægning af gamle, hule træer, der kan være af betydning for flagermus og andre dyr og fugle.
Hvis fældning er nødvendig, skal fældning af store gamle træer med hulheder ske i de perioder,
hvor det kan skade dyrene (flagermus, fugle og andre fredede dyr) mindst muligt. I henhold til
artsfredningsbekendtgørelsen skal disse træer således fældes i perioden 1. september - 1. november.
Fældning af træer på arealer, der er underlagt fredskovspligt og fældning af hule træer uden for
perioden 01.09 - 31.10 er i modstrid med gældende lovgivning og kræver en forudgående dispensation. Yderligere kræves rejsning af erstatningsskov for fældning af træer på fredskovspligtige arealer. Naturstyrelsen er myndighed i begge tilfælde.

11. OVERVÅGNING
I forbindelse med anlæg af landkabler for Smålandsfarvandet Havmøllepark vil overvågning udelukkende være relevant, hvis det ikke kan undgås at påvirke beskyttede naturområder med høj,
god eller moderat naturværdi. Således kan det blive relevant at overvåge underboringen af
strandengen inden for Natura 2000-området.
Overvågning af betydningen i forhold til naturinteresser på land kan være relevant i forbindelse
med overvågning af, hvorvidt afværge- og kompensationsforanstaltninger virker som antaget.
Hvis det ikke er tilfældet, må der om nødvendigt iværksættes handlinger, der kan rette op de
manglende resultater.
Konkret kan der blive tale om at indarbejde overvågning af vegetationen i påvirkede naturområder for at sikre, at vegetationen udvikler sig i den rigtige retning og inden for en rimelig tidshorisont. En overvågning kan vise, at der fx kan blive behov for naturpleje i form af engangsindgreb,
fx slæt så typiske planter kan indvandre/spire frem.

12. TEKNISKE MANGLER OG/ELLER MANGLENDE VIDEN
På grund af det meget tidlige og varme forår i 2014 var de nyforvandlede padder gået på land
ved feltundersøgelserne. Vurderingerne er således gennemført på baggrund af fund af nyforvandlede frøer/tudser og ud fra en vurdering af, om vandhullet er af en beskaffenhed, der vurderes at
være egnet som ynglevandhul for bilag IV-padder. Der er ikke registreret bilag IV-padder i korridorerne og det vurderes ikke, at der er egnede vandhuller.
Efter feltundersøgelserne blev gennemført i sommeren 2014, er kortlægningen af § 3-beskyttede
områder blevet revideret. En del af strandengen i den vestlige korridor samt et af de besigtigede
vandhuller er således afregistreret. Derudover er der kortlagt et nyt vandhul inden for den østlige
korridor. Det vurderes at de anvendte data er dækkende og at ovenstående mangler er af ringe
betydning, da naturindholdet uden for Natura 2000-området er begrænset.
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13. KONKLUSION
Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i hhv. anlægs-, drifts- og afviklingsfasen
samt kvaliteten af de data, der er anvendt, er opsummeret i Tabel 13-1.
Tabel 13-1 Skema med overordnet vurdering af virkninger på miljøet – Naturinteresser. Tallene i kolonnen ”grundlag for vurderinger” skal forstås som en kategorisering af kvaliteten og omfanget af data og
dokumentation, som er anvendt til vurderingen. Evalueringen er gennemført ud fra følgende kategorier:
1) begrænset (spredte data, noget viden), 2) tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden), 3) god (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden)
Sandsynlig virkning

Samlet betydning

Grundlag for vurdering

Mindre negativ

3

Væsentlig negativ

3

Mindre negativ

3

PÅVIRKNING PÅ NATURFORHOLD
Anlægsfasen
Fysisk påvirkning af beskyttede naturområder med ringe eller dårlig naturværdi
Fysisk påvirkning af fredskov
Fysisk påvirkning af levested for bilag IV-flagermus
Fysisk påvirkning af strandbeskyttelseslinjen

Ingen

Fysisk påvirkning af økologiske forbindelser

Ingen

3

Fysisk påvirkning af beskyttede naturtyper

Ingen

3

Fysisk påvirkning af fredskov

Ingen

3

Fysisk påvirkning af levested for bilag IV-arter

Ingen

2

Fysisk påvirkning af beskyttelseslinjer

Ingen

3

Fysisk påvirkning af økologiske forbindelser

Ingen

3

Mindre negativ

3

Fysisk påvirkning af beskyttede naturområder med ringe eller dårlig naturværdi

Moderat negativ

3

Fysisk påvirkning af fredskov

moderat negativ

3

Mindre negativ

3

Fysisk påvirkning af strandbeskyttelseslinjer

Ingen

3

Fysisk påvirkning af økologiske forbindelser

Ingen

3

Barriereeffekt for flagermus

Ingen

3

Driftsfasen

Barriereeffekt for flagermus
Afviklingsfasen

Fysisk påvirkning af levested for bilag IV-flagermus
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