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1. INDLEDNING 

Tornby Mørtelværk har indvundet sand i lokalområdet i over 60 år. Sandet anvendes 

til en strandsandsmørtel, som har en smidighed, der gør der særligt velegnet til repa-

ration af gamle vesterhavshuse. 

 

Tornby Mørtelværk har ansøgt Naturstyrelsen om en fornyelse af sin indvindingstilla-

delse for indvinding af strandsand i strandkanten på et sydligt og et nordligt område af 

Tornby Strand, se Figur 3.1. Denne konsekvensvurdering foretages på basis af den 

ansøgte indvindingsmængde på 9.000 m3/år. 

 

Mod nord udgør indvindingsområdet ca. 580 m strandstrækning ud for Danland, syd 

for Hirtshals. I syd udgør indvindingsområdet en strandstrækning på i alt ca. 2.100 m, 

mod syd fra Tornby Strand. Heraf grænser de sydligste ca. 1.300 m umiddelbart op til 

Natura 2000-område nr. 6 ”Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å”, der indeholder 

Habitatområde H6 af samme navn.  

 

 
Figur 1.1 Kort over indvindingsområderne (markeret med røde linjer). I bunden 
af kortet ses nordenden af Natura 2000-område nr. 6 (markeret med grøn). 
Vandløb i området er markeret med blå streger. 
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Habitatområdet er udpeget med baggrund i EUs Habitatdirektiv (92/43/EØF), der for-

pligter de enkelte medlemslande til at opretholde en gunstig bevaringsstatus for de ar-

ter og naturtyper, som områderne er udpeget for. Før der kan ske en fornyelse af ind-

vindingstilladelsen for indvinding af strandsand til Tornby Mørtelværk, har Naturstyrel-

sen, som myndighed på området, derfor ønsket at få belyst, hvilke konsekvenser fort-

sat råstofindvinding eventuelt har på naturtypen 21101 ’forklit’, der indgår i udpeg-

ningsgrundlaget for Habitatområde nr. 6. De øvrige udpegningsgrundlag er i samråd 

med Naturstyrelsen vurderet ikke at kunne blive påvirket ved indvindingsaktiviteterne 

grundet deres placering i forhold til det aktive indvindingsområde. 

 

1.1. Krav om konsekvensvurdering 

Myndighederne skal sikre, at planer eller projekter hverken i sig selv eller i forbindelse 

med andre planer eller projekter i kumulation kan have en negativ påvirkning på de ar-

ter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare. 

 

Det fremgår af BEK nr. 408 af 01/05/2007 om udpegning og administration af internati-

onale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (§ 6), at såfremt en 

aktivitet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Na-

tura 2000-område væsentligt, skal der indgå en vurdering af forslagets virkninger på 

området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger.  

 

Der skal derfor gennemføres en konsekvensvurdering af alle aktiviteter, der kan på-

virke et internationalt naturbeskyttelsesområde og som forudsætter planlægning, tilla-

delse, godkendelse eller dispensation, uanset om aktiviteterne foregår i eller uden for 

beskyttelsesområdet. 

 

Jf. vejledningen til bekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2011) er fornyelse af en tilladelse 

eller godkendelse omfattet af Habitatbekendtgørelsens krav om konsekvensvurdering, 

hvis aktiviteten kan påvirke et Natura 2000-områder væsentligt. Det gælder også, hvis 

en tidsbegrænset tilladelse skal forlænges, også selvom der søges om tilladelse til 

uændret at fortsætte en aktivitet. 

 

Der er således et krav om, at den pågældende aktivitet ikke må skade et udpeget om-

råde væsentligt, og at forpligtelserne ikke kun gælder aktiviteter inden for selve områ-

det, men også aktiviteter på tilstødende arealer, der kan tænkes at påvirke naturen 

inde i beskyttelsesområdet. 

 

Vurdering af en plan eller et projekts konsekvenser for et berørt Natura 2000-område 

skal foretages ud fra områdets bevaringsmålsætninger. Alle aspekter, som vil kunne 

påvirke et områdes bevaringsmålsætning, skal inddrages. Den overordnede beva-

ringsmålsætning for områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus 

for de arter og naturtyper, som området er udpeget for. Konsekvensvurderingen skal 

                                                   
1 2110 refererer til Habitatdirektivets 4-cifrede Natura 2000 kode. 
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forholde sig konkret til, om den ønskede plan eller projekt påvirker det konkrete ud-

pegningsgrundlag. Når Natura 2000-planen er vedtaget, vil det være det enkelte Na-

tura 2000-områdes bevaringsmålsætninger, der vil være udgangspunkt for vurderin-

gen. 

 

Overordnet set kan en aktivitet ikke kan gennemføres, hvis konsekvensvurderingen 

viser, at: 

 Aktiviteten vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, 

 Indebære forringelse af områdets naturtyper eller levestederne for arterne, eller 

 Kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området 

er udpeget for at beskytte. 

 

Konsekvensvurderingen er foretaget på baggrund af Miljø- og Energiministeriets be-

kendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Indholdet i konsekvensvur-

deringen følger de retningsliner, der er udstukket i Miljøministeriets vejledning til oven-

stående bekendtgørelse (Miljøministeriet, 2011). 

 

Konsekvensvurderingen forholder sig til udpegningsgrundlag og målsætninger som 

angivet i gældende Natura 2000-plan (2010-2015) for Kærsgård Strand, Vandplasken 

og Liver Å med Natura 2000-område nr. 6 og Habitatområde H6. 

 

I forhold til Natura 2000-området forholder denne konsekvensvurderingen sig til ind-

vindingsaktiviteternes påvirkning af naturtype 2110 ’forklit’, idet Naturstyrelsen vurde-

rer, at de øvrige naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget, på grund af deres afstand 

til indvindingen, ikke vil påvirkes væsentligt af den konkrete aktivitet. En oversigt over 

det fulde udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 6 fremgår af bilag 2. 

 

I konsekvensvurderingen redegøres også for overordnede forhold omkring affaldspro-

dukter og forurening (herunder støj) samt risiko for uheld og påvirkning af rekreative 

hensyn og interesser. 

 

Den del af indvindingen, som finder sted ud for den sydligste matrikel (matr. nr. 77 

Sdr.Tornby by) på Tornby Strand, vil blive behandlet i forbindelse med Natura 2000-

delen af denne konsekvensvurdering. Indvindingen foregår her på en samlet stræk-

ning på ca. 2100 m, hvoraf de sydligste ca. 1300 m grænser umiddelbart op til Natura 

2000-område nr. 6 ”Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å” (Figur 1.2) på et om-

råde af forstranden der ligger mellem Horsebæk og Yksenbæk. 

 

Notatet er udarbejdet på baggrund af eksisterende data og oplysninger. Relevant bag-

grundsmateriale, kort, fotos fra besigtigelse m.m. er stillet til rådighed af Tornby Mør-

telværk, Naturstyrelsen, MiljøGIS under Miljøstyrelsen samt Kystdirektoratet.  
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Figur 1.2 Kort over det sydlige indvindingsområde (markeret med rød linje) i forhold til nordenden af Natura 
2000-område nr. 6 (markeret med grøn). Yksen Bæk og Horsebæk er markeret med blå streger. 
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2. BESKRIVELSE AF INDVINDINGSAKTIVITETEN 

Den gældende indvindingstilladelse udløb 01.05.2014. Ifølge denne indvindingstilla-

delse (udstedt 07/07 2004) har Tornby Mørtelværk tilladelse til en årlig indvinding af i 

alt 9000 m3 sand på søterritoriet, gældende for maksimalt 3.000 m3 strandsand årligt 

ud for matr. nr. 1 g Horne By, Hirtshals, og 6.000 m3 strandsand årligt ud for matr. nr. 

77 Sdr. Tornby By, Tornby, se Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1 Nordlig og sydlig afgrænsning af de to indvindingsområder. 

Afgrænsning langs 

stranden 

Indvindingsområde 

Ud for matr.nr. 1 g m.fl. 

Horne By, Hirtshals 

Ud for matr.nr. 77 

Sdr.Tornby By, Tornby 

Nordlig afgrænsning N57°34,967 E9°56,054 N57°33,419 E9°54,517 

Sydlig afgrænsning N57°34,676 E9°55,843 N57°32,402 E9°53,636 

 

På baggrund af oplysninger indhentet fra ejeren af Tornby Mørtelværk er nedenfor an-

givet den samlede årlige indvindingsmængde af sand de seneste 5 år, samt for både 

det nordlige og det sydlige indvindingsområde (Tabel 2.2).  

 
Tabel 2.2 Årlig indvinding af sand (m3) i de to indvindingsområder. 

År 

Årlig indvinding (m3) 

Ud for matr. nr. 1 g m.fl. 

Horne By, Hirtshals 

Ud for matr.nr. 77 

Sdr.Tornby By, Tornby 

Total 

2014 (1/1-1/5) 610 1455 2065 

2013 1780 3580 5360 

2012 1660 3635 5295 

2011 1670 4005 5675 

2010 1820 4285 6105 

2009 2050 4600 6650 

Gennemsnit 

(09-13) 

1796 4021 5817 

 

Der indvindes sand med en kornstørrelse op til ca. 4 mm, og der tilstræbes et så lille 

indhold af sten og ral som muligt. Som ses i Figur 2.1, er langt hoveddelen af sandet 

mellem 0,125 mm og 2 mm.  Tilstedeværelsen af egnet sandmateriale afhænger af 

vind- og strømforhold, og der kan være længere perioder, hvor sand af denne korn-

størrelse ikke aflejres på forstranden. 
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Figur 2.1 Kornstørrelsesfordeling ved sigteanalyse af strandmørtelsand fra Tornby (blå søjler), sand fra hav-
neløbet til Hirsthals Havn (orange søjler) og en typisk klasse E støbesand (grå søjler). Det ses, at strand-

mørtelsandet fra Tornby har en anden kornstørrelsesfordeling end de to andre typer, se analyseresultater i 
bilag 1. 

Når vind og strømforhold er gunstige skylles havsand ind på strandene i indvindings-

området, og vind og bølger gør, at det fine melsand blive skyllet højt op på stranden 

og blæses siden op mod klitterne, mens den særlige strandmørtelsand bliver tilbage i 

havstokken (se Figur 2.1 – blå søjler). Når dette sand blandes med kulekalk, giver det 

en meget fin og smidig pudsmørtel til reparation af små revner i murværket på gamle 

huse, som i særdeleshed er velegnet til bindingsværkshuse, hvor mørtelen kan pud-

ses helt ind ved bjælkerne. 

 

Det sand, som oprenses fra havneindløbet til Hirtshals Havn (Figur 2.1 – orange søj-

ler), har for høj en andel af finkornet melsand til at anvendes i pudsmørtelen, og det er 

ikke muligt at sortere melsandet fra ved harpning.   

 

Den mørtel som kan produceres med sand fra indvindingsområdet egner sig ikke til 

opmuring af sten på grund af dens mindre bæreevne. Mørtel til opmuring kræver mere 

grovkornet sand, som f.eks. det der kan hentes i en grusgrav, men er ikke egnet til fin-

pudsning (Figur 2.1 – grå søjler). 

 

Indvindingen foregår ved hjælp af en gummiged (Volvo L70F), der skraber på forstran-

den (søværts af daglig højvandslinje) i et maksimalt 20-30 cm tykt lag. Det våde sand 

lægges i mindre dynger på 10-30 m3 inde på forstranden i områder, hvor der ikke er 

vegetation, sten eller begyndende klitdannelse. Det skal nævnes, at den midlertidige 

deponering af det opgravede sand vil kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens 

§ 8 om klitfredningen. Sanddyngerne køres efter et par timers afvanding til Mørtelvær-

ket. Der arbejdes alene i hverdagene fra mandag til fredag inden for normal arbejdstid. 
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I gennemsnit er gummigeden aktiv langs strandkanten i 3-4 timer pr. ”indvindingsdag”. 

På et år indvindes der i gennemsnit i ca. 75-85 dage. 

 

Skrabespor fjernes dagligt ved at udjævne kanter og spor med gummiged. Havet skyl-

ler igen sand ind og sporene forsvinder typisk inden for et par timer.  

 

Transporten af det afvandede sand fra stranden til Tornby Mørtelværk foregår ved 

hjælp af lastbil eller en traktor med vogn (New Holland TM190), der begge kan trans-

portere læs på ca. 9 m3.  

 

Kørslen foregår ifølge oplysninger fra ejeren helt nede ved havstokken, hvor stranden 

er mest hårdt og dermed ikke i det løse sand ved forklitterne. Fra både det nordlige og 

det sydlige indvindingsområde køres der langs havstokken til stranden ud for Munchs 

Badehotel ved Tornby Strand og derfra videre ad den befæstede Tornby Strandvej. 

Det skal i denne sammenhæng nævnes at privatkørsel på stranden er generelt tilladt 

fra nord for det nordlige indvindingsområde i nord til Liver Å i syd (Figur 3.2 A). 
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3. NATURMÆSSIGE FORHOLD 

 

3.1. Områdebeskrivelse 

Selve forstranden langs indvindingsområderne består af relativ flad sandstrand uden 

opvækst af vegetation eller forekomst af store sten. Ved skræntfoden rejser den første 

klitrække sig med en vegetation domineret af marehalm og hjælme (Figur 3.2 A, B, C, 

F). Bagved ligger en mosaik af forskellige klitnaturtyper samt klitlavninger med et vari-

erende vanddække (Figur 3.1). Klitterne afgrænses ind mod land af hede og overdrev 

ved det nordlige indvindingsområde og ved det sydlige indvindingsområde afgrænses 

klitterne mod Tornby Klitplantage, der ligeledes udgør grænsen for Natura 2000-om-

råde nr.6. 

 

Den del af indvindingsområdet, der grænser op til Habitatområde nr. 6 afgrænses mod 

nord af udløbet fra Yksen Bæk (Figur 3.2D) og mod syd af Horsebækkens udløb (Fi-

gur 3.2E), der begge gennemskærer forstranden mere eller mindre vinkelret på ky-

sten. 

 

 
Figur 3.1 Det nordlige og sydlige indvindingsområde. Tal angiver fotostandpunkter anvendt til billeddoku-
mentation i Figur 3.2 (Kilde GoogleEarth Pro). 
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Figur 3.2 Billeder fra indvindingsområderne i januar 2015. Det skal noteres, at billederne er taget ca. én uge 
efter stormen Egon havde ramt kysten, hvorfor sandstranden fremstår anderledes end normalt. A-C er taget 
ved fotostandpunkt 1. A) Sdr. Tornby Strand umiddelbart syd for nedkørsel. Bilkørsel er tilladt. B) Forstrand 

syd for nedkørsel, kiggende mod syd. C) Oversigtsbillede kiggende mod syd fra klit ved bunkers ved Sdr. 
Tornby Strand. D) Fotostandpunkt 2 kiggende mod havet ved udløbet af Yksenbæk. E) Fotostandpunkt 3 
kiggende indlands ved udløbet af Horsebæk. F) Fotostandpunkt 4 kiggende mod nord i området ved Hor-

neby. 

 

3.2. Naturtype 2110 ’forklit’ 

Naturtype 2110 ’forklit’ indgår som nævnt i udpegningsgrundlaget (se Bilag 2) for Ha-

bitatområde H6. I forbindelse med konsekvensvurdering ved den forrige indvindingstil-

ladelse (Orbicon, 2004) vurderede Skov- og Naturstyrelsen, at de øvrige naturtyper og 

arter i udpegningsgrundlaget, på grund af deres afstand til indvindingen, ikke vil påvir-

kes væsentligt af de konkrete indvindingsaktiviteter. Da aktiviteterne i al væsentlighed 
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er ens i den nuværende ansøgning, relaterer nærværende del af konsekvensvurderin-

gen sig således alene til eventuel påvirkning på naturtype 2110 ’forklit’. 

 

Forklitter udgør de første stadier i dannelse af klitter, der dannes ved sandfygning om-

kring vindribber, strandvolde og hævede sandflader, længst inde på stranden, ved fo-

den af de højere hvide klitter (2120). Bag de hvide klitter ligger grå/grøn klit (2130), 

enebærklit (2250), klitlavning (2190), havtornklit (2160) og/eller grårisklit (2170), som 

alle er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 6. Da de ligger bag de 

hvide klitter, ligger de i længere afstand fra sandindvindingen. 

 

Naturtypen findes langs kyster, der i særlig grad er udsat for havets og vindens kræf-

ter. I Danmark er det især langs Jyllands nord- og vestkyst, Læsø, Anholt, Vadehav-

søerne, Nordsjællands kyst samt ved sydkysten af Bornholm (Miljø- og Energiministe-

riet, 2000). 

 

3.2.1 Kriterier for gunstig bevaringsstatus 

Habitatdirektivet stiller krav om, at der skal fastholdes eller genoprettes en gunstig be-

varingsstatus for de arter og naturtyper, som et område er udpeget for at beskytte.  

 

Hvilke kriterier, der skal være opfyldt for, at en art eller naturtype kan siges at have 

gunstig bevaringsstatus er vurderet af Danmarks Miljøundersøgelser (Søgaard et al. 

2003).  

 

For naturtypen 2110 (i publikationen betegnet ’forstrand og begyndende klitdannelse’) 

er kriterierne for gunstig bevaringsstatus, at arealet med naturtypen skal være stabilt 

eller stigende samt, at habitattypen skal repræsenteres i hele dens udbredelsesom-

råde. Naturtypens bevaringsstatus på landsplan er imidlertid ikke vurderet.  

 

Den væsentligste trussel mod naturtypen anføres at være tilplantning med marehalm 

og hjælme, slitage på grund af færdsel samt kystsikring, der kan påvirke mængden af 

sand. Hertil kommer eventuelle ændringer i kysterosion som følge af klimaændringer, 

langperiodiske ændringer i dominerende strøm- og vindretning m.m. 

 

Naturtypen optræder sjældent alene, men indgår ofte i stor- og småskala mosaikker 

med andre klitnaturtyper, som spiller sammen i komplekse successionsmønstre. Der-

for kan der være store ’naturlige’ udsving i naturtypens arealmæssige udbredelse som 

følge af succession mod andre klittyper eller ændringer i kysterosionen. 

 

Kriteriet angående den naturlige erosions- og sedimentationsdynamik er ifølge Dan-

marks Miljøundersøgelser, at der skal være stabil eller faldende påvirkning, hvilket kan 

vurderes ved omfanget af kystsikringsanlæg, klapning eller råstofindvinding, som på-

virker lokalitetens fysiske forhold. 
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3.3. Kystdynamik- og morfologi 

Kyststrækningen syd for Hirtshals, hvor indvindingen finder sted er under kraftig på-

virkning af havets og vindens kræfter. Der er dog stor lokal variation i hvorledes del-

strækninger påvirkes, samt om der er tale om kronisk eller akut erosion.  

 

Ved kronisk erosion menes den erosion, som skyldes, at transporten af sediment vari-

erer langs kysten. Hvis langstransporten stiger i transportretningen, vil en dele af ky-

sten få tilført mindre sediment opstrøms fra, end den mister nedstrøms. Dette under-

skud i kystens sedimentbudget gør, at materiale fjernes fra kysten og dermed, at den 

eroderes. Disse kyster er meget dynamiske og er under konstant forandring. 

 

Akut erosion optræder i situationer, hvor stormflodshøjvande ledsages af store bølger. 

Så kan bølgerne slå direkte ind på bagstranden og på denne måde æde af kysten.  

 

Kystdirektoratet har siden 1978 foretaget opmålinger af profiler vinkelret på kysten for 

en række udvalgte lokaliteter langs den danske vestkyst (Figur 3.3). På grundlag af 

Kystdirektoratets Kystatlas (www.kystatlas.dk) ses, at der finder en ’meget stor’ kro-

nisk erosion sted, svarende til en kystlinietilbagerykning på over 1,0 m/år, langs den 

sydlige del af indvindingsområdet ved Natura 2000-område nr. 6, mens der langs de 

resterende delområder hovedsageligt er tale om kystfremrykning (dog er et lille om-

råde ved Tornby Strand betegnet som stor kronisk erosion). 

 

 
Figur 3.3 Kronisk kysterosion langs kyststrækningen syd for Hirtshals. Indvindingsområderne er markeret 
med blå streger ud for kysten og tynde sorte streger er Kystdirektoratets opmålingsprofiler på vestkysten 
(Kilde: Kystatlas.dk). 

Akut erosionspåvirkning er betegnet som værende meget stor langs alle vestvendte 

kyststrækninger på den jyske vestkyst. 

http://www.kystatlas.dk/
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Sammenlignes med historisk kort (Figur 3.4) fremgår det, at Horsebæk og den sydli-

gere Liver å tidligere har haft fælles udløb. Dette udløb har styret kystudviklingen i om-

rådet og har medført betydelig deposition ved udmundingen (Figur 3.4A). 

Liver Å har siden fundet udløb direkte gennem klitrækken længere mod syd og den 

kraftige sanddeposition er ophørt. Således har de kystmorfologiske processer ændret 

sig frem til det erosions-/fremrykningsregime, der findes i dag.  

 

 
Figur 3.4 Sammenligning af kyststrækningen langs det sydlige indvindingsområde, der viser kystudviklin-

gen. A) Historisk kort (målebordsblad 1842-1889) der viser den brede strand ved fællesudløbet af Horse-
bækken og Liver Å.  B) Det seneste (forårs) ortofoto fra Geodatastyrelsen. Rød linje viser kystlinje fra A 
overlagt nuværende kystlinje (Kilder: miljoegis.mim.dk) På begge kort ses vandløbenes (moderne) forløb 
markeret med lyseblå stiplede streger. 

Divideres de (2009-13) gennemsnitlige 5.817 m3/år med de ca. 2.200 m kyststrækning 

for de samlede indvindingsområder, giver dette, at der langs stranden fjernes ca. 2,6 

m3/m/år som følge af råstofindvindingen fortaget af Tornby Mørtelværk. I sammenlig-

ning med den naturlige kystdynamik langs den jyske Vesterhavskyst vurderes 2,6 

m3/m/år at være relativt beskedent i forhold til naturlig variation og stormhændelser. 

 

Der er desuden, i samtykke med Kystdirektoratet, indgået aftale med Rohde Nielsen 

A/S om 1:1 kompensation for den mængde, der indvindes fra indvindingsområderne. 

Rohde Nielsen A/S foretager jævnlige oprensninger af sejlrenden ind til Hirtshals, som 

hyppigt udsættes for tilsanding af rent kystsand. Dette sand sejles normalt på klap-

plads, men der er aftalt en kompenserende foranstaltning, hvorved der efter indvinding 

af en vis mængde på stranden udlægges en sandmængde inden for 6 m kurven, der 

omtrent svarer til den mængde sand, der er indvundet, se Figur 3.5.  
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Figur 3.5 Områder hvor der kompenseres i forhold 1:1 ved indvinding af sand. 

3.4. Rekreative forhold 

Strandene ved både det nordlige og det sydlige indvindingsområde ligger i nærhed af 

hoteller (henh. Danland og Munchs Badehotel), hvorfor der i sæsonen må forventes at 

være betydelige rekreative interesser langs strandene. 

 

Sandindvinding langs havstokken kan potentielt påvirke rekreative interesser ved for-

styrrelser af rekreative ophold på stranden og ved støj. Det skal til det første bemær-

kes, at Tornby Mørtelværk ikke indvinder sand i perioden 1/5 – 1/9, samt i efterårsfe-

rier, juleferier m.m.  

  

3.5. Støj 

I forhold til støj på stranden forventes den mulige støjemission at komme fra Tornby 

Mørtelværks maskiner: en gummiged (Volvo L70F) og lastvogn/traktor med vogn 

(New Holland TM190). De forventes at have sammenlignelige kildestyrker og er for 

Volvo L70F angivet til et ydre støjtryk på 105 dB (A). Dette er sammenligneligt med al-

mene landbrugsmaskiner under arbejde. 

 

Som nævnt under beskrivelse af aktiviteten, så arbejdes der alene i hverdagene fra 

mandag til fredag inden for normal arbejdstid. I gennemsnit 3-4 timer pr. ”indvindings-

dag” og med ca. 75-85 indvindingsdage pr år. 
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Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 /1984 er den vejledende støjgrænseværdi for 

dagperioden (hverdage 07-18, lørdage 07-14) i sommerhusområder og offentligt til-

gængelige rekreative områder på 40 dB (A).  

 

Når en støjpåvirkning fra industristøj skal vurderes, skal den vægtes over et tidsrum, 

som i dagtimerne er 8 timer. Denne vægtning kan derefter sammenlignes med de vej-

ledende grænseværdier. 

 

Ved modellering af støjudbredelsen i indvindingsområderne er anvendt software pro-

grammet SoundPLAN, som følger Fælles Nordisk Beregningsmetode, der er standar-

den for vurdering af industristøj. I modellen er indsat terrændata, støjens kildestyrke 

fra maskinerne og deres aktivitet samt udvalgte punkter, hvor støjen specifikt bereg-

nes. Der er både udført punktberegninger og udført en såkaldt gridberegning, som an-

giver støjudbredelsen i linjer vist som støjkort.  

 

I Figur 3.6 ses, at klitterne langs stranden afskærmer det bagvedliggende landskab 

betragteligt.  

 

 
Figur 3.6 Støjkort der viser støjudbredelsen i det nordlige indvindingsområde, hvor terrænets betydning for 
støjudbredelsen ses. 
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Figur 3.7 Støjudbredelseskort for indvindingsaktiviteter, både i det sydlige og nordlige område. Desuden 
fremgår de punkter, hvor der er udført punktberegninger. 

Nærmeste naboer er for det nordlige område henholdsvis to sommerhuse beliggende 

Kystvejen 8C og 8D, 9850 Hirtshals samt Feriecenter Fyrklit (Danland Hirtshals) belig-

gende Kystvejen 10, 9850 Hirtshals.  Mod syd i det nordlige område ligger et spredt 

sommerhus område, med nærmeste sommerhus beliggende på Kranken 11, 9850 

Hirtshals. 

 

Nærmeste naboer for det sydlige område er en lille samling sommerhuse (ca. 6 stk.), 

hvoraf det nærmest beliggende har adressen Strandvejen 39, 9850 Hirtshals. Desu-

den ligger der restaurant og overnatningsfaciliteter i forbindelse med Munchs Badeho-

tel, beliggende Strandvejen 31, 9850 Hirtshals. 

 
Tabel 3.1 Teoretiske støjniveauer på de afstande som nærmeste naboer og hoteller ligger i. 

Indvindingsområde Modtager Korteste af-

stand (m) 

Lydniveau dB(A) 

 

Nord Kystvejen 8C 125 37,3 

Kystvejen 8D 165 27,8 

Kystvejen 10A 200 31,3 

Kranken 11 170 35,7 

Syd Strandvejen 39 410 15,1 

Strandvejen 31 500 22,5 
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Som det ses, er afstanden til indvindingsaktiviteter kortest i det nordlige område. Som 

følge heraf er støjniveauerne også højest ved disse målepunkter. Det ses dog, at den 

vejledende støjgrænseværdi (for hverdage 07-18, lørdage 07-14) i sommerhusområ-

der og offentligt tilgængelige rekreative områder på 40 dB (A) ikke overskrides, hvilket 

er gældende for samtlige punkter. 

 

4. KONSEKVENSVURDERING 

4.1. Natura 2000-område nr. 6 

Den sydlige del af sandindvindingen foregår langs den nordvestlige del af Natura 

2000-område nr. 6 (Figur 1.1). Udpegningsgrundlaget for dette området består af en 

række naturtyper og arter, som er listet i Tabel 4.1. Odder og mygblomst er desuden 

særligt beskyttet, da de er Bilag IV-arter i henhold til Naturbeskyttelsesloven (LBK. 

951 af 3. juli 2013). Fordelingen af de kortlagte naturtyper kan ses på Figur 4.1. Som 

nævnt tidligere har Naturstyrelsen vurderet, at det udelukkende er naturtypen forklit 

(2110), som er relevant i forbindelse med nærværende konsekvensvurdering, da den 

ligger tættest på strandkanten, hvor sandindvindingen foregår. De øvrige naturtyper 

ligger bag forklitten, og grundet afstanden vurderes det, at disse ikke vil blive påvirket 

af indvindingsaktiviteterne i strandkanten.  

 
Tabel 4.1 Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 6. 

Naturtyper 

Forklit (2110) Kransnålalge-sø (3140) 

Hvid klit (2120) Næringsrig sø (3150) 

Grå/grøn klit (2130) Vandløb (3260) 

Havtornklit (2160) Å-mudderbanke (3270) 

Grårisklit (2170) Surt overdrev (6230) 

Skovklit (2180) Tidsvis våd eng (6410) 

Klitlavning (2190) Urtebræmme (6430) 

Enebærklit (2250) Kildevæld (7220) 

Lobeliasø (3110) Rigkær (7230) 

Søbred med småurter (3130) Elle- og askeskov (91E0) 

Arter 

Kildevældsvindelsnegl (1013) Bæklampret (1096) 

Hedepletvinge (1065) Odder (1355) 

Havlampret (1095) Mygblomst (1903) 
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Figur 4.1 Oversigtskort med kortlagte naturtyper i den nordlige del af Natura 2000-område nr. 6. Bemærk at 
ikke alle naturtyper er kortlagt bl.a. forklit samt, at der flere steder ligger flere naturtyper ovenpå hinanden.  
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4.1.1 Naturtyper 

Ved det sydlige indvindingsområde ved Tornby Strand er naturtypen forklit (2110) be-

liggende umiddelbart inden for kystlinjen.  

 

I Natura 2000-plan 2010-2015 for Natura 2000-område nr. 6 er naturtype 2110 listet 

som sårbar over for følgende trusler mod områdets naturværdier: 

 

 Næringsstofbelastning med kvælstof fra luften 

 Forstyrrelser i form af færdsel og slitage fra kørsel på stranden hindrer naturlig 

udvikling af habitatnaturtypen forklit. 

 

I forhold til næringsstofbelastning, vil langt størstedelen af kvælstofdepositionen skyl-

des baggrundsniveauer i luften, og det vurderes, at det maskinel, som Tornby Mørtel-

værk anvender (Volvo L70F og New Holland TM190) med deres 170-190 HK motorer 

ikke vil give anledning til nogen målbar forøgelse af kvælstofdepositionen.  

 

I forhold til forstyrrelser og slitage til hinder for naturlig udvikling af naturtypen forklit 

(2110) noteres det, at selve afskrabningen af sand foregår søværts af daglig høj-

vandslinje og således ikke i naturtypen. Det afgravede materiale placeres midlertidigt i 

bunker på forstranden, dog ikke i områder med begyndende klitdannelse, til det er af-

vandet. Den midlertidige deponering af det opgravede sand vil kræve dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 8 om klitfredningen. Efter afvanding foregår hjemtranspor-

ten helt nede ved havstokken, dvs. ikke i naturtypen forklit (2110).  

 

Ved en vurdering af indvindingsaktiviteternes påvirkning på naturtypen forklit (2110) 

vurderes den eneste forekommende aktivitet, der potentielt kan hæmme udviklingen 

af naturtypen at være fjernelse af den indvundne mængde sand.  

 

Ifølge de nationale kriterier om gunstig bevaringsstatus (Søgaard et al. 2003) gælder 

for naturtypen forklit (2110), at arealet med naturtypen skal være stabilt eller stigende, 

og at habitattypen skal repræsenteres i hele dens udbredelsesområde. For så vidt an-

går den naturlige erosions- og sedimentationsdynamik er kriteriet, at der skal være 

stabil eller faldende påvirkning. 

 

På baggrund af oplysninger om kystudviklingen i det aktuelle område vurderes det, at 

indvindingsområdet ud for Habitatområde nr. 6 er udsat for betydelige naturligt fore-

kommende kystmorfologiske processer. Ved 1:1 kompensation af fjernet materiale 

vurderes det, at indvindingsaktiviteterne ikke vil have nogen betydende påvirkning på 

kystmorfologien eller stride imod de opstillede kriterier for gunstig bevaringsstatus for 

naturtype 2110. 

 

I forhold til afvanding af det afgravede materiale, samt den efterfølgende hjemtrans-

port vurderes det, ikke at medføre en væsentlig påvirkning på naturtypen forklit 

(2110). Til grund lægges dels, at placering af sandet i bunker på forstranden langs 
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havstokken, vurderes at foregå i områder, hvor der ikke er begyndende klitdannelse 

samt, at hjemtransport langs havstokken ikke vil forstyrre områder med begyndende 

klitdannelse og skal ses i sammenhæng med, at offentlig motorfærdsel i øvrigt foregår 

på forstranden, såvel ved havstokken som længere oppe på stranden, nærmere klitfo-

den.  

 

De øvrige naturtyper ligger bag forklitten (2110) og dermed i større afstand til aktivite-

terne. På den baggrund samt vurderingen af, at der ikke vil være nogen væsentlig ef-

fekt på forklitten (2110), vurderes det, at de øvrige naturtyper ikke påvirkes af sandind-

vindingen. 

 

Overordnet set, vurderes indvindingsaktiviteter i forbindelse med Tornby Mørtelværks 

indvindingsområder ikke at give anledning til væsentlig påvirkning af naturtyper på ud-

pegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 6 ”Kærsgård Strand, Vandplasken og 

Liver Å”. 

 

4.1.2 Arter 

Kildevældsvindelsneglen (1013) lever fortrinsvis i naturtyperne kildevæld og rigkær 

(7220, 7230), men er også fundet i naturtyperne våde enge (6410), klitlavninger 

(2190) og hængesæk (7140) i Nordjylland (Miljøcenter Aalborg, 2007). I Natura 2000-

område nr. 6 er kildevældsvindelsnegl fundet i rigkæret sydøst for Vandplasken samt i 

to lavninger lidt nord for Vandplasken (Naturstyrelsen 2014). Kildevældsvindelsneglen 

er derfor ikke knyttet til områder nær sandindvindingen på Tornby Strand, og vil ikke 

blive påvirket af aktiviteterne. 

 

Hedepletvinge (1065) er en sommerfugl, der lever på fugtige heder og enge. Den er 

ikke registreret i Natura 2000-området i en årrække, og anses som forsvundet fra om-

rådet, men det er en målsætning i Natura 2000-planen at sikre potentielle levesteder 

for arten (Naturstyrelsen 2011). Arten er dog ikke knyttet til området omkring sandind-

vindingen, og vil derfor ikke blive påvirket at aktiviteterne i havstokken. 

 

Havlampretten (1095) gyder i vandløb, og larverne udvikler sig i vandløb over en peri-

ode på 2-5 år, hvorefter de vandrer ud i havet. Som forudsætning for at opnå større 

bestande af havlampret vil der skulle gennemføres vandløbsforbedringer med henblik 

på at forbedre gyde- og vandringsmulighederne, herunder at skabe passage ved 

spærringer. Det er også en forudsætning, at der i de marine områder findes et til-

strækkeligt fødegrundlag for arter (Naturstyrelsen 2007). Arten er registreret i Liver Å 

vandsystem i 1992 og uden for habitatområdet i Rakkeby Å i 1994 (Naturstyrelsen 

2007). Der er dog ikke registreret havlampretter i Natura 2000-området i den nationale 

overvågningsperiode 2004-2011 (Naturstyrelsen 2014). Området som sandindvindin-

gen foregår i anses ikke som vigtig for havlampretten, og aktiviteterne vil derfor ikke 

påvirke arten. 

 



Tornby Mørtelværk - Konsekvensvurdering 

 24 / 32 

Bæklampretten (1096) lever hele sit liv i ferskvand, og der er tidligere registreret 

spredte forekomster i hele vandsystemet, særligt i Varbro Å. Ligesom havlampretten 

er der dog ikke registreret bæklampretter i Natura 2000-området i den nationale over-

vågningsperiode 2004-2011 (Naturstyrelsen 2014). Da bæklampretten lever i fersk-

vand, vurderes det, at sandindvindingen på Tornby Strand ikke vil påvirke arten. 

 

4.1.3 Bilag IV-arter 

Mygblomsten er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området samt listet på Ha-

bitatdirektivets Bilag II og IV. Den er knyttet til moser med kalkrig jordbund og en lavt-

voksende vegetation. Ifølge Naturstyrelsen (2014) forekommer den primært i den syd-

lige del af Natura 2000-området inde i landet og ikke i umiddelbar nærhed af sandvin-

dingsområdet. Det vurderes derfor, at den ikke vil påvirkes af aktiviteten, som er me-

get lokal og knyttet til den nordlige kystnære del af området. 

 

Odderen er en Bilag II og IV-art, som er på udpegningsgrundlaget for området. Den er 

observeret, hvor Varbro Å løber sammen med Liver Å i den sydlige del af Natura 

2000-området (Naturstyrelsen 2014). Odderen er ikke knyttet til strandområderne og 

vil ikke blive påvirket af sandindvindingen.  

 

Alle arter af flagermus er bilag IV-arter, men da Natura 2000-området er et åbent klit-

landskab, vurderes det ikke som vigtigt for flagermus. 

 

Øvrige bilag IV-arter forekommer ikke i Natura 2000-området eller er knyttet til andre 

habitattyper, der ikke ligger i umiddelbar nærhed til strandkanten på Tornby Strand, 

hvor indvindingsaktiviteterne foregår. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at sandindvindingen ikke vil have nogen 

væsentlig betydning for arter listet i Naturbeskyttelseslovens (LBK. nr. 951 af 3. juli 

2013) bilag III eller IV. 

 

4.2. Fugle 

Det nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde ligger mere end 25 km for fra sandindvin-

dingsområdet.  

 

De åbne landskaber ved Kærsgård Strand og Liver Å’s udløb huser ynglende fuglear-

ter som rødrygget tornskade, tornsanger, tornirisk og tårnfalk. Ved Vandplasken ses 

grågås, knopsvane, rødben, vibe og dobbeltbekkasin. Desuden er dette område raste-

plads for en række fuglearter, ikke mindst småfugle, under forårs- og efterårstrækket. 

Mange rovfugle passerer stedet under trækket. 

 

I tagrørssumpen ved åen ses ind imellem store stæreflokke. Rørsanger og skæg-

mejse hører også til her.  
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Ifølge DOFbasen er der flere sjældne rastende og trækkende fugle i Tornby Klitplan-

tage samt ved Liver Ås udløb og Kærsgård Strand, men ikke ved Tornby Strand, hvor 

indvindingen foregår. Det er arter som lundsanger, blåstjert, hvidvinget korsnæb, hær-

fugl, nøddekrige, spurveugle, biæder, høgesanger, rødrygget svale, rosenstær, sort 

stork, steppehøg… Ingen af disse arter fouragerer på havet. De sjældne arter hvid-

næbbet lom, islom, hvidvinget terne, lille stormsvale fouragerer dog på havet. Den 

eneste art, som er observeret rastende i området Liver Ås udløb og Kærsgård Strand, 

er islom, og her er kun tale om en enkelt observation i november 2009. De tre andre 

arter er observeret som enkelte indivder, som trækker over området. Lille stormsvale 

er senest observeret i november 1984, hvidnæbbet lom er registreret i april 2009 og 

2011, mens hvidvinget terne er registreret en gang flyvende over Vandplasken i maj 

2014. Ved Vandplasken, der ligger i den sydlige del af Natura 2000-området, er der 

desuden observeret de sjældne arter silkehejre, citronvipstjert, steppehøg og rosen-

stær, som fouragerende eller trækkende fugle (DOFbasen). 

Ifølge DOFbasen er der ikke observeret sjældne ynglende fugle i Natura 2000-områ-

det. De ynglende fugle er primært knyttet til Kærsgård Strand og Liver Å, som ligger 

syd for indvindingsområdet samt Tornby Klit, og ikke til området, hvori aktiviteterne på-

går, som ligger helt ned ved havstokken på Tornby Strand. Desuden foregår der ikke 

sandindvinding i fuglenes yngleperiode, da der ikke er indvindes mellem 1. maj til 1. 

september. Der er derimod en del aktivitet og støj på stranden og i klitterne i sommer-

perioden, som er fuglenes yngleperiode, i forbindelse med sommergæster, der ophol-

der sig tættere på fuglenes yngleområder.  

Det vurderes derfor, at støj og anden forstyrrelse i forbindelse med sandindvindingen 

ikke påvirker fuglene i Natura 2000-området.  

 

4.3. Planter 

Natura 2000-området er et af de områder i Danmark, der indeholder flest sjældne og 

halvsjældne plantearter (Miljøcenter Aalborg 2007). De fleste planter er vokser i natur-

typerne rigkær og væld, mens klitterne er domineret af buske, primært havtorn- og 

enebærbuske. De sjældne planter vokser derfor ikke i nærheden af det område, hvor 

sandindvindingen foregår, og vil derfor ikke blive påvirket af aktiviteter i forbindelse 

med indvindingen. 

 

4.4. Rekreative forhold og støj 

Som beskrevet, finder indvinding ikke sted i sommerperioden og i nationale ferier. Det 

vurderes derfor, at forstyrrelser af rekreative ophold på stranden vil være af meget be-

grænset omfang og uden nævneværdig betydning for områdets rekreative værdi. 

 

Støjniveauer under indvindingsaktiviteter vil udelukkende bestå af motorstøj fra maski-

nel og vil være sammenligneligt med almindeligt landbrugsarbejde. Ligeledes forven-

tes det, at baggrundsstøj fra Vestehavet vil yderligere mindske den oplevede støj fra 

indvindingsarbejdet. De i Tabel 2.1 angivne modellerede lydniveauer er mindre end 

den vejledende grænseværdi på 40 dB (A) angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 

/1984. Samtidig med, at indvindingsarbejdet vil finde sted i dagtimerne uden for turist-
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/sommerhussæsonen, vurderes det, at støj fra indvindingsarbejdet ikke vil udgøre en 

væsentlig gene for brugere og beboere i området. I den sammenhæng skal det be-

mærkes, at der ikke er indkommet klager over støj ved den indvinding der har pågået i 

en lang årrække. 

 

4.5. Kumulative effekter 

I forhold til kumulative effekter er Fællesområde 580-AA det nærmeste marine råstof-

område, hvor der potentielt set kunne være en kumulativ effekt i sammenhæng med 

Tornby Mørtelværks indvindingsaktiviteter. Fællesområde 580-AA ligger dog ca. 39 

km mod sydvest, ude i Jammerbugt, hvorfor det, grundet afstanden vurderes, at der 

ikke kan forekomme kumulation. 

 

I forhold til færdsel og slitage af naturtype 2110 kan der potentielt ske kumulation med 

den almene motorfærdsel på stranden, der pågår ned til Liver Å. Det vurderes dog, at 

færdsel med Tornby Mørtelværks maskinel ved havstokken ikke vil have indflydelse 

på begyndende klitdannelse længere inde på stranden, samt, at der ikke vil ske kumu-

lation med den offentlige færdsel der måtte foregå tættere på klitfoden. Det er kun ved 

op- og nedkørsel til stranden ved Munchs Badehotel, at Tornby Mørtelværks maskiner 

kører igennem forstrand og klitter. Dog sker her ofte tilsanding og Tornby Mørtelværk 

har en aftale med Hjørring Kommune om friholdelse af adgangsvejen til stranden for 

at sikre fri passage til udrykningskøretøjer m.m.  

 

5. KONKLUSION 

 

På baggrund af det foreliggende datamateriale kan det sammenfattende vurderes, at 

den af Tornby Mørtelværk ansøgte indvinding af strandsand søværts daglig højvands-

linje ud for matr. nr. 77 Sdr. Tornby by på Tornby Strand ikke medfører en væsentligt 

påvirkning på det tilstødende Natura 2000-område (med habitatområde nr. 6) og na-

turtype 2110 ’forstrand og begyndende klitdannelse’ samt, at andre værdifulde habita-

ter heller ikke går tabt. 

 

Det vurderes endvidere, at Tornby Mørtelværks indvindingsaktiviteter ikke vil beska-

dige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dy-

rearter på Habitatdirektivets bilag IV (Litra A) eller ødelægge plantearter som er opta-

get på habitatdirektivets bilag IV (Litra B). Indvindingsaktiviteterne vurderes ej heller at 

forsage forsætlig forstyrrelse af arter eller ødelæggelse af yngle og rasteområder for 

arter på naturbeskyttelsesloven bilag 3 eller væsentligt påvirkning af øvrige interesser 

i Råstoflovens §3. 

 

Det konkluderes også, at indvindingsaktiviteterne ikke vil have væsentligt støjpåvirk-

ning eller øvrig forstyrrelse af rekreative forhold.  
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Bilag 1 – Kornstørrelsesfordeling af sandprøver 
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Bilag 2 – Udpegningsgrundlag  

 
Bilag 2 Tabel over Udpegningsgrundlag for EF-Habitatomrdåe nr. 6 ”Kærsgård Strand, Vandplasken 
og Liver Å”. Det vurderes, at indvindingsaktiviteterne udelukkende kan have potentiel påvirkning af natur-

type 2110 forklit (markeret med fed og understregning i tabel), da de øvrige naturtyper og arter i udpeg-
ningsgrundlaget, på grund af deres afstand til indvindingen, ikke vil påvirkes væsentligt af den konkrete akti-
vitet. 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. H6 

Naturtyper: 

 Firecifret Natura 2000-kode Prioriteret 

Forklit 2110  

Hvid klit 2120  

Grå/grøn klit 2130  

Havtornklit 2160  

Grårisklit 2170  

Skovklit 2180  

Klitlavning 2190  

Enebærklit 2250  

Lobeliesø 3110  

Søbred med småurter 3130  

Kransnålalge-sø 3140  

Næringsrig sø 3150  

Vandløb 3260  

Å-mudderbanke 3270  

Surt overdrev 6230  

Tidvis våd eng 6410  

Urtebræmme 6430  

Kildevæld 7220  

Rigkær 7230  

Elle- og askeskov 91E0  

Arter 

Kildevældsvindelsnegl 1013  

Hedepletvinge 1065  

Havlampret 1095  

Bæklampret 1096  

Odder 1355  

Mygblomst 1903  
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