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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
 

       
 

 

 Til Kystdirektoratets notater:   

 

Dato for modtagelse:    Journal nr.:  
  

         

 

Projekttype:    Sagsbehandler:  
  

         

       
 

 

 
 

  
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 Thyborøn – Agger Færgefart ejes af Lemvig Kommune og Thisted Kommune  
 
Ansøger er Lemvig Kommune, att. Lene Bast Larsen 

 

     

 

Adresse   
 

 Rådhusgade 2 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 7620 Lemvig 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

+45 96 63 11 18 +45 61 54 37 50 Lene.bast@lemvig.dk 
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 B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)  

 

Navn   
 

 

COWI, att. Signe Marie Ingvardsen 
 

     

 

Adresse   
 

 

Visionsvej 53 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 9000 Aalborg 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

+45 56 40 35 67 +45 41 76 06 10 smin@cowi.com 
 

     

 
 

     

 C. Offentliggørelse af oplysninger   
 

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  
hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 
andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

 

Dato Underskrift 
 

 

  
 

     

 
 

     

 D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 

Nissum Bredning – tætteste adresse: Aggervej 38 
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

7700 Thisted Thisted Kommune 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

181 og 182 Agger By, Agger – Mole  
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I  

 

Thyborøn – Agger Færgefart ønsker en omlægning af sejlrenden til Agger Færgehavn. Hensigten med 

omlægningen er at nedbringe omkostninger til oprensning af sejlrenden, som er steget signifikant fra ca. 6.000 

m³ pr år i 2011 til ca. 51.000 m³ i år 2019. 

 

Baggrund 

Sejlrenden mellem Thyborøn Færgehavn og Agger Færgehavn går på tværs af Thyborøn Kanal. Området er 

domineret af Thyborøn Kanal samt den store fjordgrund i Nissum Bredning.  

 

Agger Færgehavn ligger på sydspidsen af Agger Tange ud mod Langholm Løb, som er et af flere strømløb 

gennem fjordgrunden (se Figur 1).  

 

Thyborøn kanal er et af de mest dynamiske lokaliteter på Jyllands Vestkyst, som følge af den betydelige 

udveksling af vand og sediment mellem Vesterhavet og Nissum Bredning (Limfjorden). Hvert år antages det, at 

der netto i gennemsnit transporteres ca. 1.230.000 m³ sediment gennem kanalen, fra Vestkysten og til Nissum 

Bredning, og at hovedparten af dette sediment aflejres på Fjordgrunden i den vestlige del af Nissum Bredning. 

 

 
Figur 1. Oversigtsplan med fjordløb og høfdenumre ved Thyborøn Kanal. 

 

http://www.kyst.dk/
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Færgeselskabet oplever primært, at de skal rense op i den yderste del af Langholm Løb. 

 

Oprensningsmængderne i sejlrenden og færgehavnsbassinet fremgår af Tabel 1, og viser, at der blev oprenset 

ca. 10 gange mere i år 2019 end i 2011-2012. 

 

År Oprenset pr. 
år 

2011 6.000 

2012 5.100 

2013-2014 28.000 

2015 10.400 

2016 17.000 

2017 13.800 

2018 39.940 

2019 50.900 

2020 (delvis) 36.700 

Tabel 1: Oprensningsmængder for sejlrende og færgehavnsbassin i perioden 2011  

til forår 2020. 

 

Thyborøn Kanal og Langholm Løb 

 

Den historiske udvikling af Thyborøn Kanal er beskrevet i vedhæftet Natura 2000 væsentlighedsvurdering, 

bilag 5, hvor der gives en mere detaljeret gennemgang af udviklingen. 

 

Erosionen af Svanholms sydspids har stor betydning for forløbet af Langholm Løb. Siden 2012 viser pejlinger 

og luftfotos, at Langholm Løb har dannet "den nye gren" i det område hvor Svanholms sydspids oprindeligt lå. 

"Den nye gren" er bl.a. tydelig på Figur 2. 

 

http://www.kyst.dk/
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Figur 2: Langholm Løb har dannet Den nye gren" nær Svanholms tidligere sydspids. Bemærk at nord er nedad 

på figuren. 

 

"Den nye gren" fremgår af pejlinger fra 2019 og 2020, samt af profilpejlinger som er foretaget af 

Kystdirektoratet i 2010. Hvis man sammenholder pejlingerne fra 2019 og 2020 (se Figur 3) er det tydeligt, at 

der sker en betydelig tilsanding i den eksisterende sejlrende, mens det generelt bliver dybere 

i den foreslåede nye sejlrende. 

 

 
Figur 3: Differens mellem pejling i februar 2019 og februar 2020 (før oprensningen i april 2020). Negativ 

betyder "erosion", positiv betyder "aflejring". 

 

http://www.kyst.dk/
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I forbindelse med uddybning til -4,5 m DVR90 i en 80 m bred sejlrende med skråningsanlæg 1:4, vil der skulle 

uddybes ca. 12.500-15.000 m³. Der søges om en større mængde da denne opgørelse er over 1 år gammel, 

hvorfor der kan ske ændringer i området der medfører en lidt højere mængde. Uddybningen vil fortrinsvist 

skulle udføres langs den nordvestlige side og yderst i sejlrenden, som vist på Figur 4. 

 

Uddybningsmængderne er betydeligt mindre end de nuværende årlige oprensningsmængder (på 40.000-

50.000 m³) jf. Tabel 1. Det forekommer derfor oplagt at foretage den foreslåede omlægning af sejlrenden, så 

der arbejdes med naturen og ikke mod naturen.   

 

Baseret på pejlingerne fra 2019 og 2020 må det forventes, at der fortsat vil ske tilsanding. Hovedsageligt i den 

yderste del af den nye sejlrende, hvor der i perioden fra 2019 til 2020 aflejredes ca. 800 m³ sand. I dette 

område er der i dag 2-3 m vanddybde, og når man etablerer en sejlrende med 4,5 m vanddybde vil den fange 

noget mere af transporten på tværs af kanalen. Det vurderes derfor, at færgeselskabet må forvente op til i 

størrelsesordenen 2.500-7.500 m³ tilsanding af sejlrenden årligt, hvilket dog er betydeligt mindre end der 

oprenses årligt i den eksisterende sejlrende.  

 

 
Figur 4: Forventet uddybningsdybde for at opnå -4,5 m dybde i den nye sejlrende. Baseret på pejlinger fra 

februar 2020. 

 

Etablering af en ny sejlrende i Natura 2000-området vil ske indenfor et areal på 0,04 km2 i Natura 2000 

området. Den reelle påvirkning er estimeret til ca. 0,025 km² 

 

Vurderinger i forbindelse med projektet fremgår af vedhæftet Natura 2000 væsentlighedsvurdering. 

 

Samlet set vurderes det: 

› At etablering af ny sejlrende og oprensning af omlagte og eksisterende sejlrende mellem Agger 

Færgehavn og Thyborøn Færgehavn samt reparation af sydmolen ved Agger Færgehavn ikke vil 

medføre væsentlige negative påvirkninger på de arter og naturtyper, som udgør grundlaget for 

Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø  

http://www.kyst.dk/
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› At projektet ikke vil forhindre, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår og/eller 

bevarer en gunstig bevaringsstatus  

› At områdets integritet vil bevares hvis projektet gennemføres 

› At projektet ikke vil forhindre at målsætningerne, der er opstillet i vandområdeplanen for 

området, kan opfyldes og 

› At det derfor ikke vil være nødvendigt at gennemføre en Natura 2000-konsekvensvurdering 

 

   

 
  

http://www.kyst.dk/
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 

Uddybningen vil blive fortaget med slæbesugning eller grab/backhoe 

 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 
  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives 20.000 m³  
 Mængden er angivet i pejle m³ (fast mål) 

 
Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 

 

Der vil blive indsendt en ansøgning om nyttiggørelse af uddybningssandet samt en ansøgning om by-pass af det 
fremtidige aflejret sand i sejlrenden i tråd med den nuværende bypass tilladelse (j.nr. 18/03253-8) 
 
Sandet fra uddybningen er aftalt nyttiggjort i forbindelse med udvidelse af Thyborøn Havn.  

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives 0 m³  
 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Bilag 1. Søkort med indtegnet anlæg 
- Bilag 2. Matrikelkort med indtegnet anlæg 
- Bilag 3. Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Bilag 4. Natura 2000 væsentlighedsvurdering. 

 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

   
     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  

 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

 18-03-2021 Signe Marie Ingvardsen  
 

 

     

 
 

http://www.kyst.dk/
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1 Indledning 
 

1.1 Baggrund for projektet 
Sejlruten mellem Thyborøn og Agger Færgehavn besejles af færgeselskabets 

færge "Kanalen", som har en dybgang på 2,2 m, en bredde på 11,5 m og en 

længde på 45,9 m. 

Agger Færgehavn ligger på sydspidsen af Agger Tange ud mod Langholm Løb, 

som er et af flere strømløb gennem fjordgrunden (se Figur 1-1). Thyborøn Fær-

gehavn ligger i tilknytning til Thyborøn Syd Havn. 

 

Figur 1-1 Oversigtskort over Thyborøn-Agger sejlrende og Færgehavne 
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Omlægning af sejlrende Thyborøn-Agger Færgefart ønsker en omlægning af sejlrenden til Agger Færge-

havn. Hensigten med omlægningen er at nedbringe omkostninger til oprensning 

af sejlrenden, som er steget signifikant fra ca. 6.000 m³ pr. år i 2011 til ca. 

51.000 m³ i år 2019. Sejlrenden mellem Thyborøn Færgehavn og Agger Færge-

havn går på tværs af Thyborøn Kanal. Området er domineret af Thyborøn Kanal 

samt den store fjordgrund i Nissum Bredning. Færgeselskabet oplever primært, 

at de skal rense op i den yderste del af Langholm Løbet, og derfor ønskes denne 

del af sejlrenden omlagt. Omlægningen vil kræve at den nye del af sejlrenden 

uddybes. Der skal derfor ansøges om tilladelse til uddybning samt nyttiggørelse 

af sedimentet til havneopfyld syd for Thyborøn Havn.  

Oprensning af sejlrende Da der grundet sedimenttransport i Nissum Bredning kan ske tilsanding i hele 

sejlrenden, har Thyborøn-Agger Færgefart behov for at kunne oprense sejlren-

den. Da der indtil uddybningen af den omlagte sejlrende er en realitet, fortsat 

skal foretages oprensning i hele den nuværende sejlrende, vil vurderingen om-

fatte både oprensning i den nuværende sejlrende og i det nye omlagte sejlren-

deforløb. Der bliver derfor søgt om tilladelse til at bypasse oprensningsmateria-

let på Gåseholm – i en periode på 10 år for både den eksisterende sejlrende (ek-

sisterende oprensningsområde) samt den nye sejlrende (nyt oprensningsom-

råde). Når omlægningen af sejlrenden har fundet sted, vil oprensningen kun ske 

i det nye oprensningsområde. Den nye bypass-ansøgning er i tråd med den nu-

værende bypass-tilladelse (j.nr. 18/03253-8), som dog kun omhandler den nu-

værende sejlrende. 

Reparation af Sydmolen Thyborøn-Agger Færgefart ønsker at reparere Sydmolen i Agger Færgehavn 

med henblik på at forhindre, at der sker en sedimenttransport hen over/gennem 

Sydmolen. Derfor ønskes det at molen bliver forhøjet og gjort sandtæt. På Figur 

1-2 ses det tydeligt, at der aflejres sand på Sydmolens bagside. Luftfotos viser, 

at der var vand på bagsiden af Sydmolen frem til år 2012, hvorefter der ses 

dannelse af en strand i færgehavnsbassinet. Trafikstyrelsen er myndighed for 

anmeldelse af reparation i form af en forhøjning og sandtætning.  
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Figur 1-2 Skråfoto af Agger Færgehavn med sandaflejringer omkring Sydmolen. Foto 

fra GST (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, 2019). 

1.2 Natura 2000-Væsentlighedsvurdering 
Færgehavnen, den nordlige strækning af den eksisterende sejlrende og området 

for den planlagte sejlrendeomlægning ligger i Natura 2000-område nr. 28 Agger 

Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø der i projektområdet omfatter 

Habitatområde H28 og Fuglebeskyttelsesområderne F23 og F39 (se Figur 4-1 og 

Figur 4-2 nedenfor). 

Habitatbekendtgørelsen Ifølge Habitatbekendtgørelsen1 kan der ikke lovligt gives tilladelse til at gennem-

føre projekter, hvis det medfører væsentlig negativ indvirkning på de arter og 

naturtyper, som et Natura 2000-område er udpeget for at beskytte og at projek-

tet forhindrer at målsætningerne i naturplanerne for Natura 2000-området kan 

opfyldes. 

Proces En vurdering af påvirkning af Natura 2000-områder indledes med en væsentlig-

hedsvurdering, der har til formål, på basis af eksisterende informationer, at vur-

dere, hvorvidt der er risiko for, at det ansøgte projekt kan medføre væsentlige 

negative påvirkninger af Natura 2000-området og de arter og naturtyper, som 

udgør grundlaget for områdets udpegning.  

Hvis væsentlighedsvurderingen viser, at det ikke kan udelukkes, at anlægget 

kan medføre væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områderne, vil ansøger 

være forpligtet til gennemføre en Natura 2000-konsekvensvurdering. Denne 

 
1 BEK nr. 1240 af 24/10/2018. Bekendtgørelse om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
Miljø- og Fødevareministeriet 
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vurdering har omvendt bevisbyrde med særlig vægt på de forhold, der kan med-

føre væsentlig negativ indvirkning på Natura 2000-området.  

Denne rapport beskriver resultaterne af en Natura 2000-væsentlighedsvurdering 

af omlægning og uddybning af sejlrenden for Agger Thyborøn færgen og for re-

paration af Sydmolen ved Agger Færgehavn. Væsentlighedsvurderingen har haft 

til formål at vurdere: 

› Om projektet kan medføre væsentlige negative påvirkninger på de arter og 

naturtyper, som udgør grundlaget for områdernes udpegning. 

› Om projektet vil forhindre, at naturtyper og arter på udpegningsgrundla-

gene opnår og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus.  

› Om områdernes integritet vil bevares hvis projektet gennemføres. 

› Hvorvidt det ikke kan udelukkes at projektet vil forårsage væsentlig negativ 

påvirkning af udpegningsgrundlaget således at udarbejdelse af en Natura 

2000-konsekvensvurdering vil være påkrævet. 

Desuden er projektets indvirkning på arter opført på Habitatdirektivets Bilag IV 

vurderet (dvs. for dette projekt påvirkningen på marsvin). 

Endelig er det vurderet om projektet kan forhindre, at vandområdeplanens mål-

sætninger for området vil kunne opfyldes. 

1.3 Dokumentationsgrundlag 
Denne Natura 2000-væsentlighedsvurdering er baseret på informationer fra: 

› Rapporter og videnskabelig litteratur som refereret i teksten. 

› Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. Agger Tange, Nissum Bredning, 

Skibsted Fjord og Agerø. Natura 2000-område nr. 28. Habitatområde nr. 

28. Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 39. Maj 2022. 

› Natura 2000-plan 2016-2021 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted 

Fjord og Agerø Natura 2000-område nr. 28. Habitatområde nr. 28. Fuglebe-

skyttelsesområde F23, F24, F28 og F39. 

› Basisanalyse for vandområdeplan 2021-2027. 

› Besigtigelse af området. 

› Resultater af analyser af sedimentsammensætning og indhold af miljøfrem-

mede stoffer i sedimentet i prøver, indsamlet i området ved tidligere lejlig-

heder. 

Formålet med 
denne rapport 
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› Resultater af tidligere hydrografiske modelleringer af strømforhold, kystud-

vikling og sedimentspredning i projektområdet gennemført i forbindelse 

med tidligere miljøvurderinger. 
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2 Lovgrundlag 
Natura 2000 er betegnelsen for et sammenhængende netværk af beskyttede na-

turområder i EU, udpeget på grundlag af bestemmelser i de to EU-direktiver, 

Fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv nr. 79/409/EØF) og Habitatdirekti-

vet (Rådets direktiv 92/43/EØF).  

Formål Områderne er udpegede til at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og 

plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 

2.1 Habitatdirektivet 
Naturtyper og arter EU habitatdirektivet2 fra 1992 har til formål at fremme biodiversiteten i med-

lemslandene ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af naturtyper og 

arter, der er opført på direktivets Bilag I (naturtyper) og Bilag II (dyre-og plan-

tearter). 

Dette sker hovedsageligt gennem udpegning af særlige beskyttelsesområder, 

habitatområderne. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gun-

stig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper, som området er udpeget for 

(se afsnit 4.3 nedenfor). 

Bilag IV arter Habitatdirektivet stiller ikke kun krav om udpegning af særlige bevaringsområ-

det for naturtyper på Bilag I og dyre- og plantearter på Bilag II, men også om, 

at medlemslandene skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en 

streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og 

plantearter, der er nævnt i direktivets Bilag IV. 

2.2 Fuglebeskyttelsesdirektivet 
EU Fuglebeskyttelsesdirektiv3 fra 1979 har til formål at beskytte og forbedre vil-

kårene for de vilde fuglearter i EU. Dette sker bl.a. ved, at medlemslandene for-

pligter sig til at udpege fuglebeskyttelsesområder.  

2.3 Habitatbekendtgørelsen 
I bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyt-

telsesområder4 samt beskyttelse af visse arter fastlægges, at der ikke må gives 

tilladelse til projekter og aktiviteter, der kan medføre væsentlige negative på-

virkninger af udpegningsgrundlaget inden for Natura 2000-områder. 

 
2 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med se-

nere ændringer 
3 Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979, om beskyttelse af vilde fugle med senere 

ændringer. 
4 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internatio-

nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 

Gunstig bevarings-
status 

Fuglebeskyttelses-
områder 
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Hvis vurderingen viser, at projektet kan medføre væsentlig negativ indvirkning 

på et områdes udpegningsrundlag og/eller bevaringsmålsætninger, kan der ikke 

meddeles tilladelse til det ansøgte projekt eller den påtænkte plan. For konse-

kvensvurderingen anvendes forsigtighedsprincippet i tilfælde af videnskabelig 

tvivl om projektets skadevirkninger. 

Ifølge Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1595 af 6. december 2018) er det som 

udgangspunkt ikke en væsentlig påvirkning af naturtyper på et Natura 2000-

områdes udpegningsgrundlag, hvis projektet ikke forhindrer, at naturtypen op-

når og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus. Dvs. hvis projektet ikke forhin-

drer at: 

› Det naturlige udbredelsesområde og de arealer det dækker, inden for dette 

område, vil være stabile eller i udbredelse. 

› Den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets 

opretholdelse på lang sigt, vil være til stede og sandsynligvis fortsat vil 

være det i en overskuelig fremtid. 

› Bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende na-

turtype, vil være gunstig som defineret nedenfor. 

Ifølge Habitatbekendtgørelsen er det som udgangspunkt ikke en væsentlig på-

virkning af arter på udpegningsgrundlaget, hvis projektet ikke forhindrer, at ar-

ten opnår og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus, dvs. ikke forhindrer: 

› At arten på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af 

dens naturlige levesteder. 

› At artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er 

sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mind-

sket, og 

› At der sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på 

lang sigt at bevare artens bestande. 

Habitatbekendtgørelsen åbner mulighed for dispensation, hvis der er bydende 

nødvendige og væsentlige samfundsmæssige interesser, og der ikke findes al-

ternativer til det ansøgte. Dette forudsætter dog, at der samtidig foreligger en 

fuldstændig vurdering af relevante alternativer og disses indvirkning på områ-

dets bevaringsmålsætninger. 
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2.4 Miljømålsloven 
Miljømålsloven5 fastsætter rammerne for planlægning inden for de udpegede in-

ternationale naturbeskyttelsesområder. 

Det er i Miljømålsloven bestemt, at staten skal udarbejde Natura 2000-planer og 

tilhørende basisanalyser. Det er i disse planer, at Natura 2000-områdernes be-

varingsmålsætninger er fastlagt. Det er ligeledes bestemt, at kommunerne på 

baggrund af statens Natura 2000-planer skal udarbejde tilhørende handleplaner 

med henblik på at opnå en gunstig bevaringsstatus for områdernes udpegnings-

grundlag. 

Det er desuden bestemt i Miljømålsloven, at staten, i henhold til EU's vandram-

medirektiv6, skal udarbejde vandområdeplaner, der sætter mål for tilstanden af 

overfladevand og grundvand. 

Natura 2000-planerne er koordineret med vandplanerne. Ifølge Vandrammedi-

rektivet, må tilstanden af vandområderne ikke forringes. Planlagt indsats efter 

vandplanen, der kan påvirke udpegningsgrundlaget i et Natura 2000-område 

væsentligt, skal konsekvensvurderes i henhold til habitatdirektivets artikel 6, 

stk. 3. Indsatsen kan i givet fald kun gennemføres, hvis det på grundlag af bed-

ste faglige viden dokumenteres, at aktiviteten ikke vil skade bevaringsmålsæt-

ningen for området. 

 

 
5 Lovbekendtgørelse nr. 119 af 26/01/2017 om miljømål m.v. for internationale naturbe-

skyttelsesområder (Miljømålsloven). 
6 Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger. 
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3 Projektbeskrivelse 
Projektet omfatter som nævnt: 

› Omlægning af sejlrende 

› Oprensning af eksisterende og ny sejlrende og 

› Reparation af Sydmolen ved Agger Færgehavn. 

Forløbet af den eksisterende og den omlagte sejlrende fremgår af Figur 3-1. 

 

Figur 3-1 Forløbet af den eksisterende og den omlagte sejlrende. Den eksisterende 

sejlrende er vist med blå signatur og den omlagte sejlrende er vist med 

sort signatur. 

3.1 Omlægning af sejlrende 
Erosionen af Svanholms sydspids har stor betydning for forløbet af Langholm 
Løb. Siden 2012 viser pejlinger og luftfotos, at Langholm Løb har dannet "den 
nye gren" i det område hvor Svanholms sydspids oprindeligt lå. "Den nye gren" 
er bl.a. tydelig på Figur 3-2. 
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Figur 3-2 Langholm Løb har dannet "Den nye gren" nær Svanholms tidligere syd-

spids. 

"Den nye gren" fremgår desuden af pejlinger fra 2019 og 2020, samt af profil-

pejlinger som er foretaget af Kystdirektoratet i 2010. Hvis man sammenholder 

pejlingerne fra 2019 og 2020 (se Figur 3-3) er det tydeligt, at der sker en bety-

delig tilsanding i den eksisterende sejlrende, mens det generelt bliver dybere i 

den nye sejlrende.  

 

 

Figur 3-3 Differens mellem pejling i februar 2019 og februar 2020 (før oprensningen 

i april 2020). Negativ betyder "erosion", positiv betyder "aflejring". 

 



 

 

 
NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING AF THYBORØN - AGGER FÆRGEFART 17

https://cowi.sharepoint.com/sites/A203501-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Uddybning, klap, bypass/Væsentlighedsvurdering/A203501-004-
TN05_Natura 2000 Væsentlighedsvurdering Agger Færgeleje 4.0.docx

Pejlingerne viser bl.a. at vanddybderne langs den nye sejlrendes sydøstlige rand 
har været stort set konstante i perioden (±0,5 m), mens der langs den nordvest-
lige rand er blevet 0,5-1,5 m dybere. Der er således en tendens til at området 
for den fremtidige sejlrende bliver dybere og bredere. Imidlertid ses også et om-
råde yderst i den foreslåede sejlrende (nær Thyborøn Kanal), hvor der sker til-
sanding. Sammenlagt er der tilkommet ca. 800 m³ sand i dette område fra år 
2019 til år 2020. 
 
Uddybningsmængderne er betydeligt mindre end de nuværende årlige oprens-
ningsmængder på 40.000-50.000 m³. Det forekommer derfor oplagt at foretage 
den foreslåede omlægning af sejlrenden, så der arbejdes med naturen og ikke 
mod naturen.   
 
I forbindelse med uddybning til -4,5 m DVR90 i en 80 m bred sejlrende med 
skråningsanlæg 1:4 vil der skulle uddybes ca. 12.500-15.000 m³. Uddybningen 
vil fortrinsvist skulle udføres langs den nordvestlige side og yderst i sejlrenden 
som vist på Figur 3-4. 
 

 

Figur 3-4 Forventet uddybningsdybde for at opnå -4,5 m dybde i den nye sejlrende. 

Baseret på pejlinger fra februar 2020. 

Der ansøges om at uddybe og nyttiggøre 20.000 m³ (fast mål). Uddybningsma-

terialet består af sand og ønskes nyttiggjort til havneopfyld syd for Thyborøn 

Havn, se Figur 3-5. 
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Figur 3-5  Sandet fra uddybningen ønskes nyttiggjort til havneopfyld indenfor områ-

deafgrænsningen. Området er beliggende syd for Thyborøn Havn. 

3.2 Oprensning af sejlrende 
Da der løbende sker tilsanding af sejlrenden, er der behov for at der løbende 

sker en oprensning af denne. Som følge af, at en del af sejlrenden ønskes om-

lagt (se afsnit 3.1), omfatter oprensningsområdet i en periode både den nye 

omlagte sejlrende samt nuværende sejlrende mellem færgehavnene. Dette gæl-

der indtil den nye omlagte sejlrende bliver taget i brug, og der derved ikke læn-

gere er behov for at oprense den nuværende sejlrende. Hele oprensningsområ-

det vil således omfatte Thyborøn Færgehavn, Agger Færgehavn samt den nuvæ-

rende og nye omlagte sejlrende mellem færgehavnene.  

Baseret på pejlingerne fra 2019 og 2020 må det forventes, at der fortsat vil ske 

tilsanding. Hovedsageligt i den yderste del af den nye sejlrende, hvor der i peri-

oden fra 2019 til 2020 aflejredes ca. 800 m³ sand. I dette område er der i dag 

2-3 m vanddybde, og når man etablerer en sejlrende med 4,5 m vanddybde vil 

den fange noget mere af transporten på tværs af kanalen. Det vurderes derfor, 

at færgeselskabet må forvente op til i størrelsesordenen 2.500-7.500 m³ tilsan-

ding af sejlrenden årligt, hvilket dog er betydeligt mindre end der oprenses årligt 

i den eksisterende sejlrende.  

Der er tidligere givet en tilladelse (j.nr. 18/03253-8) til årlig bypass af op til 

50.000 m³ (fast mål) rent oprensningssediment fra dette område. Denne tilla-

delse er fortsat gældende. I denne tilladelse er den inderste del af Thyborøn 

Færgehavn ikke medtaget, men denne del er medtaget i den nye ansøgning. 

Desuden er der i den nye ansøgning ansøgt om årlig bypass af op til 80.000 m³ 

(fast mål) oprensningssediment.  
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Oprensningssedimentet forventes at bestå af sand/silt og ønskes bypasset til 

Gåseholm. Placeringen af Gåseholm fremgår af Figur 3-6. 

 

Figur 3-6 Placering af Gåseholm (rød markering). 

3.3 Reparation af Sydmolen ved Agger 
Færgehavn 

Tilsandingens udvikling på Sydmolens bagside er vurderet ud fra pejlinger fra 

2018, 2019 og 2020 samt luftfotos fra 2012, 2016, 2018 og 2019. Udviklingen 

er illustreret i Figur 3-7, som viser hvordan der aflejres gradvist mere sand på 

Sydmolens bagside. Siden 2012 er færgehavns bassinets areal reduceret med 

næsten 20% fra 11.800 m² i 2012 til 9.700 m² i 2019 og alene fra 2018 til 2019 

blev bassinarealet reduceret med 1.100 m² svarende til 10%. Tilsandingen har 

også bevirket, at man i 2019 og 2020 har været nødt til at rense op i bassinet. I 

2019 blev der oprenset 2.860 m³ og i april 2020 blev der oprenset 8.700 m³.  
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Figur 3-7 Kystlinjeudvikling nær Sydmolen. Baggrundsfoto er fra 2019. Pejlinger fra 

maj 2019. 

Pejlinger fra september 2018 til maj 2019 (se Figur 3-8) viser, at det bliver dy-

bere i det område, hvor færgen anvender sine skruer, mens der aflejres sand i 

den sydvestlige del af bassinet langs Sydmolen. Det er dog ikke muligt at kvan-

tificere mængderne, da der ikke er pejlet på lavt vand (<3 m dybde). 

 

Figur 3-8 Differens mellem dybder i d. 13.09.2018 og 08.05.2019. Negative tal viser 

erosion mens positive tal er aflejring. 

Det fremgår af Figur 3-9, at Sydmolen er næsten fuldstændigt begravet i sand 

på en ca. 140 m strækning. 
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Oversigtsfoto af Sydmolen i retning mod molehovedet. Delstrækning, hvor Sydmolen er helt tildækket af sand. 

 

Sydmolens dæklag er delvist nedbrudt nær molehove-
det. Der er stadig mange dæksten, dog ikke i en 
egentlig molekonstruktion. Meget sand mellem dæk-
sten og ingen tydeligt defineret krone. 

Fint sand transporteres gennem molens dæklag og 
sand aflejres mellem dækstenene. 

Figur 3-9 Fotos af Sydmolen taget under en besigtigelse. 

Ved besigtigelsen blev det vurderet, at sandet på bagsiden af molen havde 

samme beskaffenhed som sandet på molens forside. Der var desuden spor og 

revler i sandet hen over molen, som indikerede at det var skyllet hen over og 

gennem kronen af molen. Dette bekræftes af sandprøver udtaget på Sydmolens 

for- og bagside samt mellem dækstenene. Sigteanalyser viser, at alle udtagne 

prøver består af sand med en mediankornstørrelse, d50, på 0,3-0,45 mm. San-

det er så forholdsvist groft, at det næppe er transporteret af vinden ved fygning, 

men af strøm evt. kombineret med bølger. 

Pejlingerne på Figur 3-8 viser desuden, hvordan der aflejres sand på tværs af 

indsejlingen mellem de to molehoveder. Dette kunne indikere, at der passerer 

en del sand omkring det sydlige molehoved, og at noget af tilsandingen i havne-

bassinet skyldes sand, som kommer ind via indsejlingen. 

Sandtætning af molen udføres ved at indbygge høfdeblokke i kronen i lighed 

med den løsning, som er udført på havnens nye Nordmole. Høfdeblokke skal be-

skyttes med sten for at undgå underminering og for at give blokke støtte, så de 

ikke vælter under bølgepåvirkning. Der etableres en stenbanket foran og bag 

blokkene bestående af 1-3 t brudsten. Det vurderes, at høfdeblokkene skal have 
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en størrelse på ca. 1,0 x 1,0 x 1,8 m (ca. 4 tons), men blokdimension og sten-

størrelser skal eftervises i et detailprojekt. 

Det forventes, at der over tid vil aflejres sediment på sydsiden af den tætnede 

og forhøjede molekonstruktion, så også den nye konstruktion bliver delvist be-

gravet. Det er derfor vigtigt, at konstruktionen er tilstrækkelig høj til at forhin-

dre, at bølgerne vil føre sediment over kronen som følge af bølgeoverskyl. Kon-

struktionen vil blive udført med en kronekote på +2,8 m DVR90. 

I Figur 3-10 er tværsnittet for den tætnede mole vist med eksisterende strand i 

kote +1,0 m DVR90. Som vist i figuren kræver den skitserede løsning, at den 

oprindelige molekrone fjernes inden den nye konstruktion etableres.  

 

Figur 3-10 Skitseforslag til fremtidigt tværsnit for Sydmolen. Den oprindelige mole er 

vist med stiplet linje. 

Når vandet ikke længere kan passere hen over Sydmolen forventes det, at 

en stor del af sandet vil lægge sig på forstranden syd for molen. Men det 

kan ikke udelukkes, at den ændrede molekonstruktion også vil lede strøm-

men og sandet langs med Sydmolen, og at sandet dermed føres videre og 

omkring det sydlige molehoved. I så fald må der forventes en tiltagende til-

sanding via indsejlingen og mellem molehovederne. En del af det sand som 

passerer omkring molehovedet forventes dog at blive fanget i strømmen i 

Langholm Løb og passere forbi havnen uden af føre til tilsanding. En anden 

del af sandet vil lægge sig i indsejlingen og blive re-suspenderet og ført 

bort pga. færgens sejlads. Det er derfor ikke muligt at kvantificere hvor 

meget tilsandingen via indsejlingen vil kunne tiltage. 

Den viste løsning på Figur 3-10 er en minimalløsning med kun 1 lag dæk-

sten og med tå i kote 0,0 m DVR90 på en strækning på ca. 90 m som vist 

på Figur 3-11. 
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Figur 3-11 90 m strækning, hvor Sydmolen forhøjes, er markeret med rød streg. 

3.4 Sedimentmængder 
Som nævnt i afsnit 3.1 ansøges om uddybning og nyttiggørelse af 20.000 m³ 
sand. 
 
I forbindelse med bypass kommer oprensningsmængderne fra sejlrenden og 
færgehavnsbassinerne. I Tabel 3-1 vises de mængder der er oprenset siden 
2011, heraf fremgår at der blev oprenset ca. 10 gange mere i år 2019 end i 
2011-2012. 
 

Tabel 3-1 Oprensningsmængder for sejlrende og færgehavnsbassin i perio-
den 2011 til forår 2020 

År Oprenset pr år 
(m³) 

År Oprenset pr år 
(m³) 

2011 6.000 2012 5.100 

2013-2014 28.000 2015 10.400 

2016 17.000 2017 13.800 

2018 39.940 2019 50.900 

2020 36.700   

 

Fordelingen mellem oprensningen i færgehavnene og i selve sejlrenden har vari-

eret fra år til år. Som et konservativt bud er det estimeret til at være 

10.000 m³/år (fastmål) pr. færgehavn og de resterende mængder oprenses i 

sejlrenden. 

Der er igangsat en prøvetagning af sedimentet i færgehavne og sejlrende. 
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Det forventes, at sedimentet ikke indeholder miljøfremmede stoffer, se afsnit 

3.5 og Appendix A.1. Skulle det vise sig, at Thyborøn Færgehavn stadig indehol-

der TBT over nedre aktionsniveau, vil der blive søgt om klapning på Gåseholm 

på 50.000 m³ (fastmål) over 5 år.  

Tabel 3-2. Oversigt over mængder der planlægges uddybet, oprenset- bypasset og 

nyttiggjort. 

Aktivitet Mængder [Fast m³/år] Bemærkning 

Min. Maks Ansøgning 

Uddybning 10.000 20.000 20.000 I alt mængde 

Nyttiggørelse i Thyborøn Havn 10.000 20.000 20.000 I alt mængde 

Oprensning 

    

Bypass 

  

80.000 Gennemsnit pr.  

år i 10 år 

Thyborøn Færgehavn 0 10.000 10.000 Gennemsnit pr. 

år i 10 år 

Agger Færgehavn 0 10.000 10.000 Gennemsnit pr. 

år i 10 år 

Sejlrenden 20.000 80.000 60.000 Gennemsnit pr. 

år i 10 år 

Klapning 

    

Thyborøn Færgehavn 0 50.000 50.000 I alt over 5 år 
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3.5 Sedimentets sammensætning og 
forureningsgrad 

Uddybningsmaterialet vil bestå af sand. Flere boringer i området viser, at Agger 

leret, som er den underliggende geologiske forekomst i dette område, ligger me-

get dybt og at den ikke er fundet i de øverste 20 meter.  

I boringerne er der øverst fundet postglacialt saltvandssand (i kote -3 til -6.5 m 

DNN) og herunder postglacial saltvandssilt.  

Målinger af 11 forskellige miljøfremmede stoffer i sedimenter i prøver udtaget 

forskellige steder i området viser at forureningsniveauet er lavt. Med undtagelse 

af TBT i en enkelt prøve var alle de målte koncentrationer under stoffernes 

nedre aktionsniveau, hvilket i princippet svarer til det gennemsnitlige bag-

grundsniveau, der ikke forventes at kunne forårsage negative effekter på marine 

organismer. 

Beliggenheden af prøvetagningsstationer, analyseparametre, og analyse resulta-

ter af sedimentprøver indsamlet i projektområdet er beskrevet i Appendix A. 
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4 Eksisterende forhold i Natura 2000 
område nr. 28 

Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 

Agerø omfatter:  

› Habitatområde H28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og 

Agerø 

› Fuglebeskyttelsesområde F23 Agger Tange  

› Fuglebeskyttelsesområde F39 Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø 

› Fuglebeskyttelsesområde F28 Nissum Bredning samt  

› Fuglebeskyttelsesområde F27 Glumstrup Vig, Agersø, Munkholm og Kat-

holm Odde, Lindholm og Rotholme. 

Af disse er kun H28, F23 og F39 relevante med hensyn til vurdering af projek-

tets påvirkninger af udpegningsgrundlag i Natura 2000-området (Figur 4-1). Det 

vurderes, at F27 og F28 ligger for langt væk til at kunne blive påvirket af projek-

tet. 

I dette afsnit beskrives udbredelse, biologiske forhold, bevaringsstatus og mål-

sætninger for naturtyper og arter i Habitatområde H28, og Fuglebeskyttelsesom-

råderne F23 og F39.  

Habitat- og Fugle-
beskyttelsesområ-
der i N28 

Relevante Habitat- 
og Fuglebeskyttel-
sesområder 
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Figur 4-1 Beliggenheden af uddybningsområdet og klappladsen ved Gåseholm i for-

hold til Habitatområde H28 (MiljøGIS). NB Kortet viser tilsyneladende at 

den nye sejlrende vil krydse land på den sydligste spids af Agger Tange. 

Dette er ikke korrekt. Siden baggrundskortet blev fremstillet, er dette om-

råde bort eroderet. Ortofotoet på Figur 3-1 viser det korrekte billede. Det 

har ikke været muligt af finde et opdateret kort der viser det korrekte bil-

lede. Selv det seneste søkort fra området er ikke korrekt. 
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Figur 4-2 Beliggenheden af uddybningsområdet og klappladsen ved Gåseholm i for-

hold til Fuglebeskyttelsesområderne F23 og F28 (MiljøGIS). NB Kortet viser 

tilsyneladende at den nye sejlrende vil krydse land på den sydligste spids 

af Agger Tange. Dette er ikke korrekt. Siden baggrundskortet blev frem-

stillet, er dette område bort eroderet. Ortofotoet på Figur 3-1 viser det 

korrekte billede. Det har ikke været muligt af finde et opdateret kort der 

viser det korrekte billede. Selv det seneste søkort fra området er ikke kor-

rekt. 

4.1 Kystmorfologiske forhold i projektområdet 
Thyborøn Kanal er et af de mest dynamiske lokaliteter på Jyllands vestkyst som 

følge af den betydelige udveksling af vand og sediment mellem Vesterhavet og 

Nissum Bredning (Limfjorden). Hvert år antages det, at der i gennemsnit trans-

porteres ca. 1.230.000 m³ netto sediment gennem kanalen, fra Vestkysten og til 

Nissum Bredning, og at hovedparten af dette sediment aflejres på Fjordgrunden 

i den vestlige del af bredningen. 

Der foregår en kraftig erosion i området. Således er sydspidsen af Svanholm på 

Agger Tange fuldstændig forsvundet i perioden 1984 til 2018 (se Figur 4-3). 

Samtidigt har Langholmløbet syd for tangen ændret forløb så det er kommet på 

land. Den kystmorfologiske udvikling i området er beskrevet mere detaljeret i 

Appendix B. 
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Figur 4-3 Luftfotos af Thyborøn kanal fra 1984 (venstre) [ref. Thyborøn Kanal 2009. 

Lemvig: Transportministeriet.] og 2018 (højre). 

4.2 Eksisterende forhold i Habitatområde H28 

4.2.1 Udpegningsgrundlaget for H28 
Tabel 4-1 viser marine naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget 

for habitatområde H28 og som potentielt kan blive påvirket af projektet. Desu-

den vises terrestriske naturtyper nær projektområdet. Udpegningsgrundlaget 

omfatter yderligere en lang række terrestriske naturtyper og enkelte arter7 på 

land, der vurderes ikke at ville blive påvirket af projektet, fordi de ligger langt 

fra projektområdet og som derfor ikke er vist i tabellen. 

Naturtypen 1170 Rev ligger langt fra projektområdet. Det nærmeste rev ligger 

således 10 km fra projektområdet. Naturtypen rev vurderes derfor ikke at ville 

blive påvirket af projektet og vil ikke blive behandlet yderligere. 

  

 
7 Det drejer sig om naturtyperne 



 

 

     
 30  NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING AF THYBORØN - AGGER FÆRGEFART 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A203501-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Uddybning, klap, bypass/Væsentlighedsvurdering/A203501-004-TN05_Natura 2000 
Væsentlighedsvurdering Agger Færgeleje 4.0.docx 

Tabel 4-1 Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 28. (Na-

turstyrelsen 2014), der potentielt kan påvirkes af projektet. * Angiver, at 

der er tale om en prioriteret naturtype. 

Natura 2000 
kode 

Marine naturtyper  

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

1140 Mudder-og sandflader blottet ved ebbe 

1150* Kystlaguner og strandsøer 

1160 Større lavvandede bugter og vige 

1170 Rev 

 Terrestriske naturtyper nær projektområdet 

1330  Strandeng 

2160 Havtornklit 

 Arter  

1103 Stavsild (Alosa fallax) 

1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) 

1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 

4.2.2 Udbredelse af de marine naturtyper i H28 
Følgende marine naturtyper i H28, er skønnet relevante for vurderingen af effek-

ter af projektet på udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 28: 

› 1110 Sandbanke  

› 1140 Vadeflade 

› 1150 Lagune  

› 1160 Bugt 

Udbredelsen af disse naturtyper i den vestlige del af Nissum Bredning, Thyborøn 

Kanal og Agger Tange er vist på Figur 4-4. 
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Figur 4-4 Udbredelsen af marine naturtyper i den vestlige del af Habitatområde nr. 

28, som udgør en del af udpegningsgrundlaget for Habitatområdet (Miljø-

GIS). Den planlagte uddybning og klappladsen på Gåseholm er også vist. 

NB Kortet viser tilsyneladende at den nye sejlrende vil krydse land på den 

sydligste spids af Agger Tange. Dette er ikke korrekt. Siden baggrundskor-

tet blev fremstillet, er dette område bort eroderet. Ortofotoet på Figur 3-2 

viser det korrekte billede. Det har ikke været muligt af finde et opdateret 

kort der viser det korrekte billede. Selv det seneste søkort fra området er 

ikke korrekt. 

4.2.3 1160 Bugt i H28 
Det planlagte uddybningsområde for sejlrende omlægningen ligger i naturtypen 

1160 Bugt (Figur 4-4). 

Naturtypen defineres som: ”Store indskæringer i kysten, hvor påvirkningen af 

ferskvand fra vandløb er begrænset i modsætning til naturtypen flodmundinger. 

Disse lavvandede indskæringer er generelt set” (Miljøstyrelsen 2016). 

Sedimentet i projektområdet består af sand, der hyppigt omlejres på grund af 

bølger og strøm. Bundfaunaen i området er derfor udsat for omfattende natur-

lige forstyrrelser, med hyppig ophvirvling og omlejring af sedimentet som følge 

af strøm, vind og bølger. Bundfaunaen er derfor tilpasset hyppige naturlige 

Sediment og bund-
fauna i projektom-
rådet  
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forstyrrelser og er domineret af organismer med kort livscyklus og høj reproduk-

tionsrate, der hurtigt er i stand til at genetablere sig i et område efter voldsom 

forstyrrelse.   

I forbindelse med en undersøgelse af effekterne af kystnær strandfodring ved 

Agger Tange, blev der gennemført en bundfaunaundersøgelse på lavt vand på 

ydersiden af Tangen i et referenceområde, der ikke havde været påvirket af 

strandfodring og som var beliggende nær indløbet til Thyborøn Kanal (Støttrup 

m.fl. 2005). Området var præget af de samme naturlige forstyrrelser som i ud-

dybningsområdet. Det vurderes derfor, at bundfaunaen i projektområdet er me-

get lig bundfaunaen i referenceområdet på ydersiden af Agger Tange. Bundfau-

naen her var karakteriseret ved forekomst af få arter med forholdsvis høje indi-

vidtætheder, et forhold der netop karakteriserer dynamiske områder. De domi-

nerede arter var de to sandgravende tanglopper Haustorius arenarius og Bathy-

poreia pelagica samt børsteormen Scolelepis squamata, der er hårdføre og robu-

ste arter som er tilpasset et omskifteligt og dynamisk miljø. 

Fisk i projektområdet Fiskefaunaen i projektområdet minder formentlig også om den Støttrup m.fl. 

2005 fangede på ydersiden af Agger Tange. Der var især tale om sild, brisling, 

hestemakrel, makrel, torsk, tobis, tobiskonge og rødspætteyngel samt mindre 

mængder af skrubber og pighvar. 

Der forekommer ikke ålegræs i projektområdet. De nærmeste ålegræsbevoks-

ninger i Habitatområdet findes i Krik Vig (Figur 4-5). Økologisk set er ålegræs-

bevoksninger særligt værdifulde områder, der er levested for en artsrig fauna. 

Ålegræs opbygger en stor biomasse, hvoraf størstedelen efter nedbrydning bli-

ver tilgængelig som føde for bunddyr, som siden tjener som føde for fisk. Åle-

græsenge er vigtige for en lang række fisk, enten som permanent levested, som 

gydeplads eller som opvækstområde for fiskeyngel. Fiskefaunaen i ålegræsset i 

den vestlige Limfjord omfatter bl.a. arter som ålekvabbe, tangsnarre, tangnål, 

trepigget hundestejle, torskeyngel, alm ulk og sort kutling (Nedergård og Søren-

sen 2002). Desuden binder ålegræssets rodnet sediment og er dermed med til 

at stabilisere havbunden og forhindre erosion. 

Forekomst af åle-
græs i habitatom-
råde 
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Figur 4-5 Udbredelse af ålegræs i den vestlige del af Nissum Bredning (Kortet er ba-

seret på data fra Nielsen m.fl. 2018). Kortet er udarbejdet på basis af sa-

tellitfotos og verifikationsdyk på de stationer der er vist med priksignatur. 

4.2.4 1110 Sandbanke i H28 
Forekomst i området Habitatnaturtypen 1110 Sandbanker findes øst for projektområdet og i store 

dele af Krik Vig (Figur 4-4). 

Definition  Naturtypen defineres som følger: ”Sandbanker er topografiske elementer i havet 

i form af opragende eller forhøjede dele af havbunden, som hovedsageligt er 

omgivet af dybere vand, hvis top er dækket af vanddybder på optil 20 m, og 

som ikke blottes ved lavvande. De består hovedsageligt af sandede sedimenter, 

men andre kornstørrelser i form af mudder grus eller store sten kan også være 

tilstede på en sandbanke. Sandbanker er ofte uden makrofytbevoksning, men 

kan især i de indre farvande være bevokset med vandplanter, som f.eks. 

ålegræs.” (Miljøstyrelsen 2016). 

Det meste af sandbankerne er uden vegetation, men sandbanken i den sydlige 

del af Krik Vig, er bevokset med ålegræs (Figur 4-5). 

Ålegræs på 
sandbankern 
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Fisk på sandbankerne Sandbankerne er vigtige opvækstpladser for ynglen af flere fiskearter, der ellers 

lever på dybere vand senere i livet. Det lave vand er også permanent levested 

for en lang række arter. I 2001 gennemførte Limfjordsovervågningen for de 

daværende Nordjyllands-, Viborg- og Ringkjøbing amter en fiskeriundersøgelse 

med yngeltrawl på sandbunden på lavt vand (dvs. på 1,5 m dybde) i den 

vestlige Limfjord (Nedergård og Sørensen 2002).  

Den hyppigst forekommende art var sandkutling efterfulgt af rødspætte. Der var 

tale om rødspætteyngel på 5-8 cm længde. Rødspætten gyder i Nordsøen i 

december-marts. Ynglen, der findes i Limfjorden, vandrer ind gennem Thyborøn 

Kanal i april-maj og videre ind på de lavvandede områder, hvor de vokser op i 

løbet af sommeren. Desuden blev der fanget havtobis og mængder af 

tungeyngel, skrubbeyngel og yngel af ising. 

4.2.5 1140 Vadeflade i H28 
Forekomst i området Denne naturtype findes i Krik Vig umiddelbart øst-nordøst for Agger færgehavn 

(Figur 4-4). 

Definition Naturtypen defineres som: ”Mudder og sandflader, som er dækket af havet ved 

højvande (flod), men tørlagt ved lavvande (ebbe). De kan forekomme i bugter, i 

laguner eller langs kysten iøvrigt. Naturtypen mangler landplanter, men er ofte 

dækket af mikroskopiske blågrønalger og kiselalger. Stedvis kan der forekomme 

havgræsser, dværgålegræs eller ålegræs. Fladerne rummer som regel rige 

samfund af invertebrater og er derfor af stor betydning som fourageringsområde 

for ande- og vadefugle.” (Miljøstyrelsen 2016). 

4.2.6 1150 Lagune i H28 
Denne naturtype omfatter en stor del af Agger Tange og omfatter en stor, flad-

vandet lagune sø, som er omgivet af rørskov, strandenge, sumpe, vader og 

hede og en mindre Lagune i den sydlige del af tangen (Figur 4-4). 

Naturtypen defineres som: ”Vandarealer ved kysten med mere eller mindre lavt 

vand af varierende saltholdighed, som er helt eller næsten helt adskilt fra havet 

af strandvoldsdannelser, strandeng, klitter, eller i sjældne tilfælde af klipper, så 

der fortsat er en vis vandudveksling med havet - evt. blot i form af tidvise over-

svømmelser eller ved sivning gennem jordlag. Saltholdigheden varierer typisk 

temmelig meget afhængig af balancen mellem nedbør, fordampning og tilførsel 

af havvand under storme, tilfældige vinteroversvømmelser eller tidevandsskift. 

Vandet kan derfor variere fra stort set ferskt til meget saltholdigt”. (Miljøstyrel-

sen 2016). 

Naturtypen er et vigtigt habitat for ynglende og rastende ænder, vadefugle og 

terner (se afsnit 5.3). 
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4.2.7 Terrestriske naturtyper nær projektområdet 
Projektområdet overlapper ikke områder med udpegede terrestriske habitatna-

turtyper, men på vestsiden af sydspidsen af Agger Tange er der kortlagt et om-

råde med naturtypen 2160 havtornklit som er i god tilstand. Umiddelbart nord 

for Færgehavnen ligger et område med 1330 strandeng i god tilstand, og umid-

delbart vest for den nordlige del af færgelejet er der kortlagt et strandengsareal 

i moderat tilstand (Figur 4-6). 

 

 

Figur 4-6 Naturtilstand af kortlagte lysåbne naturtyper på sydspidsen af Agger Tange 

kortlagt 2016-2019. (MiljøGIS. Natura 2000 basisanalyse 2022-2027). 
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4.2.8 1103 Stavsild i H28 
Stavsilden er en pelagisk8 stimefisk, der lever størstedelen af livet i havet og 

som gyder i større vandløb (Pihl et al. 2000). I april-maj samles de gydemodne 

fisk nær kysten og i maj-juni vandrer de op til deres gydepladser, hvor de gyder 

i maj-juli. Efter gydningen vandrer fiskene tilbage til havet igen (Krogh og Carl 

2019).  

Stavsilden er registreret overalt i danske farvande, hyppigst ved sydvestjyllands 

kyst, men mængden af fisk er lille og den forekommer meget sjældent i vore åer 

(Carl og Møller 2012). For 100-150 år siden var den almindelig i alle danske 

farvande, herunder også i Limfjorden, men gik herefter markant tilbage overalt, 

hvilket tilskrives forurening, overfiskeri og blokering af opgang til gydepladserne 

på grund af opstemning i vandløbene. 

Siden 1970erne er arten registreret i Limfjorden (Miljøstyrelsen 2019). Det er 

blevet fremført, at stavsilden muligvis yngler i Skals Å og Simested Å, der 

munder ud i Lovns Bredning. Dette er imidlertid baseret på mere end et 

hundrede år gamle beretninger om fangst af enkelte stavsild i de to åer og en 

registrering af stavsild i Skals Å i 1995, men det er uklart om de registrerede 

fisk rent faktisk har ynglet i disse vandløb (Krog og Carl 2019). 

Gydepladser Den herskende opfattelse blandt eksperterne er, at stavsilden sandsynligvis ikke 

gyder i danske vandløb. De nærmeste kendte ynglesteder findes i enkelte 

engelske floder og floder med udløb til Frankrigs vestkyst. Selvom stavsild er 

fundet enkelte gange i danske vandløb, er der ingen dokumentation for, at den 

yngler i, eller for den sags skyld nogensinde har ynglet i danske vandløb. Der er 

således f.eks. aldrig registreret hverken voksne eller juvenile stavsild i danske 

vandløb i forbindelse med myndighedernes overvågning af miljøtilstanden i 

vandløbene (NOVANA programmet, der startede i 2004). Det gælder også i 

vandløb, der indgår i eller løber ud til de Natura 2000-områer, hvori stavsild 

indgår i udpegningsgrundlaget (Krog og Carl 2019, Søgård m.fl. 2016, Carl og 

Møller 2012). 

4.2.9 1365 Spættet sæl H28 
Spættet sæl er udbredt i hele Limfjorden. Den tilbringer det meste af tiden i 

vandet på jagt efter føde, men af og til går den på land på uforstyrrede småøer, 

sandstrande og rev for at hvile, yngle eller skifte pels.  

Mellem 2002 og 2012 steg antallet af spættet sæl i den vestlige Limfjord, men 

siden da er antallet faldet med 5% pr. år, og i 2017 estimeredes bestanden i 

den vestlige Limfjord til 950 individer. Der fødes kun meget få unger her, hvilket 

indikerer, at der primært er tale om et rasteområde for sæler fra andre områder 

(DCE 2019). 

På Agger Tange kan man stort set altid se sæler, der hviler sig på sandbanker 

øst for og nordøst for Agger Færgehavn, umiddelbart nord for klappladsen ved 

 
8 Fisk, der lever i de frie vandmasser 

Forekomst af arten i 
Danmar 

Forekomst af arten i 
Limfjorde 
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Gåseholm og et par kilometer syd for klappladsen (Figur 4-7). Hvilende spættet 

sæl kan også observeres på stranden mellem høfderne på Nordsø siden af Agger 

Tange. (Nationalpark Thy 2019). 

 

Figur 4-7 De hyppigst anvendte hvilepladser for spættet sæl nær projektområdet 

(Kortet er baseret på informationer fra Orbicon 2011). NB Kortet viser til-

syneladende at den nye sejlrende vil krydse land på den sydligste spids af 

Agger Tange. Dette er ikke korrekt. Siden baggrundskortet blev fremstillet, 

er dette område bort eroderet. Ortofotoet på Figur 3-2 viser det korrekte 

billede. Det har ikke været muligt af finde et opdateret kort der viser det 

korrekte billede. Selv det seneste søkort fra området er ikke korrekt. 

4.2.10 1364 Gråsæl i H28 
Gråsælen er i løbet af de sidste 20 år genindvandret til Danmark efter at have 

været udryddet i landet i ca. 100 år. Der er nu regelmæssig forekomst af gråsæ-

ler på hvilepladser i den danske Østersø, Kattegat, den vestlige Limfjord og Va-

dehavet. Agger Tange er en af de nyeste lokaliteter for gråsæler i Danmark. De 

første individer blev talt i 2009 og bestanden er siden steget til lidt over 30 indi-

vider (Miljøstyrelsen 2020). 
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4.3 Eksisterende forhold i Fuglebeskyttelses-
område F23. ”Agger Tange”  

4.3.1 Karakteristik af området 
Agger Tange er et af Danmarks vigtigste vådområder for fugle. Tangen er raste-

område for ande- og vadefugle samt trækkende småfugle. Agger Tange er ca. 

10 km lang og 1,5 km bred og består af en flere kilometer lang klitrække ud 

mod Vesterhavet. Øst for klitterne ligger en dæmning der er anlagt i 1954 og 

som danner grænsen til Limfjorden. Mellem klitterne og dæmningen ligger der 

en stor, fladvandet lagune sø, som er omgivet af rørskov, strandenge, sumpe, 

vader og hede. Flere andearter, vadefugle og terner yngler på Agger Tange og i 

træktiden raster tusindvis af fugle på tangen, hovedsagelig ænder, gæs og va-

defugle. De rastende vandfugle holder især til i lagunesøen, på de oversvøm-

mede enge og i de lavvandede områder i Krik Vig, i den del af Limfjorden der 

ligger på den østlige side af dæmningen (DOF 2019a). 

4.3.2 Arter på udpegningsgrundlaget 
Tabel 4-2 viser de arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelses-

område F23. 

Tabel 4-2 Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F23 Agger Tange. Y 

betyder at arten er udpeget som ynglefugl og T at arten er udpeget som 

trækfugl. (Miljøstyrelsen 2020). 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 23 

Rørdrum (y) Skestork (T) 

Pibesvane (T) Grågås (T) 

Lysbuget knortegås (T) Pibeand (T) 

Krikand (T) Spidsand (T) 

Taffeland (T) Rørhøg (Y) 

Klyde (TY) Hjejle (TY) 

Almindelig ryle (Y) Brushane (Y) 

Dværgterne (Y) Splitterne (Y) 

Fjordterne (Y) Havterne (Y) 

Rødrygget tornskade (Y)  

  

Forekomst af ynglefugle I Tabel 4-3 og Tabel 4-4 beskrives beliggenheden af potentielle levesteder og 

ynglepladser for ynglefuglene på udpegningsgrundlaget for F23 i forhold til be-

liggenheden af Agger Færgehavn. 
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Der er potentielle levesteder for klyde, dværgterne, fjordterne og havterne nær 

Agger færgehavn (se Figur 4-8 til Figur 4-11). Det kan ikke udelukkes, at der 

kan forekomme ynglende dværg- og havterner i området ved Sydmolen. Syd-

molen ligger således i et område, hvor der er adgangsforbud i ternernes yngle-

periode fra 1. marts til 15. juli. Dette for at forhindre forstyrrelser af terner der 

måtte yngle i området. Området vurderes imidlertid til ikke at være yngleom-

råde for klyder på grund af menneskelig forstyrrelse fra trafik til og fra færgen, 

besøgende til Svanholmhus og færgehavnsområdet generelt 

Tabel 4-3 Beliggenheden af de nærmest kendte ynglepladser for ynglefugle på ud-

pegningsgrundlaget for F23 i forhold til Agger Færgehavn. (Baseret på in-

formationer fra Thisted Kommune, Færgeselskabet Thyborøn-Agger 2016 

og Miljøstyrelsen 2020). 

Ynglefugl på ud-
pegningsgrund-

laget for F23 

Beliggenheden af ynglepladser i forhold til Agger Færgehavn 

Rørdrum  Rørdrum er tilknyttet rørskove langs bredden af søer og vandløb. I 
fuglebeskyttelsesområde nr. 23 er rørdrum ikke registreret som 
ynglefugl i overvågningsperioden 2004-2019. I perioden 2013-
2019 blev der i 2019 registreret 5 paukende fugle i det store rørs-
kovsområde langs bredden i Søndervig. Der er kortlagt fire potenti-
elle levesteder for rørhøg, hvoraf det nærmeste ligger ca. 1,5 km 
nord for projektområdet. 

Rørhøg Rørhøgen yngler i rørskove ved moser og søer. Der er ikke obser-
veret ynglende rørhøg i området ved færgehavnen. I perioden 
2004-2019 blev der registreret et ynglepar i 2017. Arten yngler så-
ledes uregelmæssigt i rørskovene på Agger Tange, hvor især pile- 
og rørsumpen syd for tværvejen har været benyttet som redested.  
Der er kortlagt tre potentielle levesteder for rørhøg, hvoraf det 
nærmeste ligger ca. 1,5 km nord for projektområdet. 

Klyde Der er kortlagt potentielle levesteder for klyde ved færgehavnen. 
Området vurderes imidlertid til ikke at være yngleområde for kly-
der på grund af menneskelig forstyrrelse fra trafik til og fra færgen, 
besøgende til Svanholmhus og færgehavnsområdet generelt. 

Almindelig ryle Rylens ynglepladser og de primære fødeområder ligger mindst 1,6 
km fra færgehavnen. 

Hjejle  I forbindelse med den seneste overvågning i 2019 blev der ikke re-
gistreret ynglende hjejler på Agger Tange. Hjejlen yngler meget 
uregelmæssigt på Agger Tange. Det vurderes mindre sandsynligt 
at hjejlen yngler nær færgehavnen på grund af menneskelige for-
styrrelse af trafik til og fra færgen, besøgende til Svanholmhus og 
området generelt.  

Brushane Brushanens ynglepladser og de primære fødeområder på Agger 
Tange ligger mindst 1,6 km fra færgehavnen. Arten har i perioden 
2004-2019 ynglet relativt stabil på Agger Tange med 1-3 yngle-
hunner. Arten yngler på engene omkring den nordlige lagune. 

Splitterne Der er kortlagt potentielle levesteder for splitterne på øer i den 
nordlige lagunesø på Agger Tange ca. 5 km fra færgehavnen.  
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Tabel 4-4 Beliggenheden af de nærmest kendte ynglepladser for ynglefugle på ud-

pegningsgrundlaget for F23 i forhold til Agger Færgehavn. (Baseret på in-

formationer fra Thisted Kommune, Færgeselskabet Thyborøn-Agger 2016 

og Miljøstyrelsen 2020). 

Ynglefugl på ud-
pegningsgrund-

laget for F23 

Beliggenheden af ynglepladser i forhold til Agger Færgehavn 

Havterne Der kortlagt et potentielt levested for havterne i den sydlige ende 
af Agger Tange nær færgehavnen. I forbindelse med gennemfø-
relse af den seneste overvågning i 2019, blev der registreret 26 
ynglepar i fuglebeskyttelsesområde nr. 23. På Agger Tange yngler 
arten typisk på øerne i den nordlige lagune, men benytter også den 
store strandeng, færgelejet og kyststrækningen i den sydvestlige 
del af tangen. Sydmolen ligger i et område, hvor der er adgangs-
forbud i ternernes yngleperiode fra 1. marts til 15. juli. Dette for at 
forhindre forstyrrelser af terner der måtte yngle i området.   
 

Fjordterne Der kortlagt et potentielt levested for fjordterne i den sydlige ende 
af Agger Tange nær færgehavnen (Figur 4-10). I fuglebeskyttelses-
område nr. 23 blev der i forbindelse med NOVANA-overvågningen i 
2019 registreret 48 ynglepar. Fjordternerne yngler udelukkende på 
isolerede øer uden adgang for landlevende rovdyr, bl.a. på holme i 
Krik Vig. Arten optræder typisk i kolonier sammen med havterne 
og hættemåge. 

Dværgterne Der kortlagt et potentielt levested for dværgterne i den sydlige 
ende af Agger Tange nær færgehavnen (Figur 4-9). Dværgterne 
yngler normalt på grus stranden på den sydøstligste del af dæm-
ningen (ved ophalerpladsen) og sydvest for færgehavnen, men i 
2019 blev alle yngleparrene registret på den nyetablerede ø i Krik 
Vig (der blev registreret ni ynglepar). Sydmolen ligger i et område, 
hvor der er adgangsforbud i ternernes yngleperiode fra 1. marts til 
15. juli. Dette for at forhindre forstyrrelser af terner der måtte 
yngle i området. 

Rødrygget torn-
skade (Y) 

Rødrygget tornskade yngler i en række mere eller mindre lysåbne 
naturtyper, herunder heder, overdrev, ryddede eller stormfaldne 
skovområder. Rødrygget tornskade er ny på udpegningsgrundlaget 
for fuglebeskyttelsesområde nr. 23 og derfor er rødrygget torn-
skade kun overvåget i 2019, hvor der blev registreret et enkelt 
ynglepar i det åbne landskab lige syd for tværvejen og godt 2 km 
nord for færgehavnen. 
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Figur 4-8 Tilstand af kortlagte potentielle levesteder for klyde. Tilstanden er angivet 

med en farveskala: mørkegrøn= høj, lysegrøn= god, gul= moderat, 

orange= ringe, rød= dårlig og grå= ej vurderet. Den orange streg angiver 

fuglebeskyttelsesområdets grænse (Miljøstyrelsen 2020). Området nær 

færgehavnen vurderes til ikke at være yngleområde for klyder på grund af 

menneskelig forstyrrelse fra trafik til og fra færgen, besøgende til Svan-

holmhus og færgehavnsområdet generelt (Færgeselskabet Thyborøn-Agger 

2016). 

 
 

Figur 4-9 Tilstand af kortlagte potentielle levesteder for dværgterne. Tilstanden er 

angivet med en farveskala: mørkegrøn= høj, lysegrøn= god, gul= mode-

rat, orange= ringe, rød= dårlig og grå= ej vurderet. Den orange streg an-

giver fuglebeskyttelsesområdets grænse. (Miljøstyrelsen 2020). 
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Figur 4-10 Tilstand af kortlagte potentielle levesteder for fjordterne. Tilstanden er an-

givet med en farveskala: mørkegrøn= høj, lysegrøn= god, gul= moderat, 

orange= ringe, rød= dårlig og grå= ej vurderet. Den orange streg angiver 

fuglebeskyttelsesområdets grænse (Miljøstyrelsen 2020). 

 

Figur 4-11 Tilstand af kortlagte potentielle levesteder for havterne. Tilstanden er angi-

vet med en farveskala: mørkegrøn= høj, lysegrøn= god, gul= moderat, 

orange= ringe, rød= dårlig og grå= ej vurderet. Den orange streg angiver 

fuglebeskyttelsesområdets grænse (Miljøstyrelsen 2020). 

 

Forekomst af trækfugle I havområdet ved eller nær sejlrenden, er der i perioden 1990-2020 observeret 

følgende fugle, der er opført som trækfugl på udpegningsgrundlaget for F23: 
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lysbuget knortegås, pibeand og krikand. Antallet af observerede fugle er dog 

langt mindre end på Agger Tange og i Krik Vig (Figur 4-12). 

Nærmest Agger Færgehavn er der observeret spidsand, pibeand, spidsand, lys-

buget knortegås og klyde, dog generelt i mindre antal længere mod nord på Ag-

ger Tange og i Krik Vig (Figur 4-12). 

 

 

Figur 4-12 Udbredelse af overvintrende fugle, der er udpeget som trækfugle i Fugle-

beskyttelsesområde F23 og/eller F39 ved Agger Tange i perioden 1990-

2010. Tallene angiver det største antal fugle, der er registreret på en given 

lokalitet i perioden 1990-2010. (Kortene er fra Orbicon 2011). 

4.4 Eksisterende forhold i Fuglebeskyttelses-
område F39 ”Harboøre Tange, Plet Enge og 
Gjeller Sø” 

4.4.1 Karakteristik af området 
Harboøre Tange er tilholdssted for store mængder af rastende trækfugle, især 

vadefugle og andefugle. Tangen er hævet havbund og derfor fladt og 
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lavtliggende. Der findes to store og flere små lavvandede brakvandslaguner. 

Omkring lagunerne og på begge sider af vejen der ligger vest for lagunerne, er 

der strandenge med græssende kreaturer. Mellem de to store laguner ligger 

Knopper Enge. Øst for lagunerne er områder tilgroet med tagrør og buske, men 

adgang for kreaturer har de senere år skabt små fugtige engområder. Området 

er fredet, men der foregår en intensiv jagt i området fra september til januar. 

Flere arter af vadefugle og andefugle yngler på Harboøre Tange og forår og ef-

terår tiltrækker området store mængder af trækkende vandfugle, der især er 

knyttet til lagunerne, oversvømmede enge og lavvandede områder i Nissum 

Bredning (DOF 2019b). 

4.4.2 Arter på udpegningsgrundlaget 
Tabel 4-5 viser de arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelses-

område F39. 

Tabel 4-5 Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F39 ”Harboøre Tange, 

Plet Enge og Gjeller Sø”. Y betyder at arten er udpeget som ynglefugl, og T 

at arten er udpeget som trækfugl (Miljøstyrelsen 2020). 

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 39 

Kortnæbbet gås (T) Lysbuget knortegås (T) 

Klyde (TY) Almindelig ryle (Y) 

Brushane (Y) Dværgterne (Y) 

Fjordterne (Y) Havterne (Y) 

 

I havområdet ved eller nær sejlrenden, er der i perioden 1990-2020 observeret 

følgende fugle, der er opført som trækfugl på udpegningsgrundlaget for F39: 

lysbuget knortegås og kortnæbbet gås. Antallet af observerede fugle er dog 

langt mindre end på Agger Tange og i Krik Vig (Figur 4-12). 

Nærmest Agger Færgehavnen er der observeret, lysbuget knortegås, kortnæb-

bet gås og klyde dog generelt i mindre antal længere mod nord på Agger Tange 

og i Krik Vig (Figur 4-12). 

4.5 Målsætninger for Natura 2000-område N28 
2016-2021 

I Natura 2000-planen for 2016-2021 er opstillet følgende mål for de dele af Na-

tura 2000-området, der er relevante i relation til projektet (Naturstyrelsen 

2016): 

› Det overordnede mål for Natura 2000-området er: 

› ”At naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig beva-

ringsstatus. Målet er, at områdets hav-og kystnatur udgør et stort 
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sammenhængende naturområde med vægt på dynamisk kystudvikling 

og retablering af de hydrologiske og naturmæssige sammenhænge 

mellem havet og kysten, med velegnede, udbredte yngle-og rasteom-

råder for hav-og kystfugle samt spættet sæl”. 

› ”De i området arealmæssigt dominerende marine naturtyper samt søer 

og laguner sikres. De i biogeografisk henseende vidtstrakte strandenge 

sikres ligeledes”. 

› ”Fuglebeskyttelsesområderne sikres som vigtige, velegnede levesteder 

for udpegningsgrundlagets fuglearter, herunder ansvarsarterne pibe-

svane, kortnæbbet gås, lysbuget knortegås, pibeand, krikand og spid-

sand samt de truede eller sjældne ynglefugle brushane, alm. ryle, 

hvidbrystet præstekrave, splitterne, dværgterne og mosehornugle”. 

› Konkrete målsætninger: 

› For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gun-

stig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af 

naturtyperne stabiliseres eller øges. 

› For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er 

målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og 

det samlede areal af levestederne for de udpegede arter stabiliseres el-

ler øges, så der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle-og foura-

geringsområder for arterne. 

› De kortlagte levesteder for arterne splitterne, dværgterne og fjordterne 

inden for Natura 2000-området bringes til eller fastholdes i tilstands-

klasse I eller II. Hvis området huser en ynglebestand på mere end 30 

par splitterner, 10 par dværgterner og 10 par fjordterner er det tillige 

en indikation på levestedets og omgivelsernes egnethed som yngleom-

råde. Levestedernes geografiske placering fremgår af basisanalysen for 

området. 

› Af de kortlagte levesteder for arterne havterne og klyde indenfor Na-

tura 20000-området bør mindst 75% enten bringes til, eller fastholdes 

i tilstandsklasse I eller II. Hvis området huser en ynglebestand på mere 

end 90 par havterner og 110 par klyder er det tillige en indikation på 

levestedets og omgivelsernes egnethed som yngleområde. Levesteder-

nes geografiske placering fremgår af basisanalysen for området. 

› Natura 2000-området bidrager til at sikre eller genoprette levesteder 

for en levedygtig bestand af de udpegede arter på nationalt og/eller in-

ternationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for 

arterne hjejle og mosehornsugle som ynglefugl sikres eller øges, så der 

er tilstrækkeligt med egnede ynglesteder for arterne i området. Afgø-

relser i forbindelse med konsekvens vurdering baseres på en konkret 

vurdering. 
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› Natura 2000-området skal bidrage til at sikre levesteder for en leve-

dygtig bestand på nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden 

og det samlede areal af levesteder for arterne pibeand, krikand, spid-

sand, kortnæbbet gås og bramgås som trækfugle i området sikres eller 

øges, så der findes tilstrækkelige egnede raste- og fødesøgningssteder 

for arterne så området kan huse en tilbagevendende rastebestand på 

1100 bramgæs, 3100 kortnæbbede gæs, 2000 krikænder, 2900 pibe-

ænder og 2000 spidsænder. 

› Natura 2000-området, skal bidrage til at sikre levesteder for levedyg-

tige bestand på nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og 

det samlede areal af levestederne for arterne hjejle, pibesvane, klyde, 

lille kobbersneppe, lysbuget knortegås, toppet skallesluger og hvinand 

som trækfugle i området sikres eller øges, så der findes egnede raste-

og fødesøgningssteder for arterne. Afgørelser i forbindelse med konse-

kvensvurdering baseres på en konkret vurdering. Der henvises til DCEs 

notat fra februar 2016:”Tilvejebringelse af måltal for dykænder i seks 

danske Fuglebeskyttelsesområder”, hvor der i dette område er fastsat 

måltal for hvinand. Notatet kan ses her www.naturstyrelsen.dk/na-

tura2000/faq. 

4.6 Bilag IV arter 
Habitatdirektivets9 artikel 12 pålægger medlemsstaterne at træffe de nødven-

dige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i direktivets Bilag IV. De ene-

ste marine arter, der er opført i Bilag IV, er marsvin og andre hvaler. 

Baseret på en sammenstilling af den daværende viden om udbredelsen af mar-

svin i danske farvande, undersøgte DCE i 2018 Habitatområdernes betydning for 

marsvin i danske farvande. Der blev anvendt følgende kategorier: 1. stor betyd-

ning, 2. middel betydning, 3. lille betydning og 4. ingen betydning. Det blev vur-

deret, at Habitatområde H28 er af lille betydning for marsvin i danske farvande 

(Sveegaard m.fl. 2018). 

Undersøgelser vha. satellitmærkede marsvin i perioden 1997-2016 viste, at 

marsvin kan optræde i projektområdet især om vinteren (Figur 4-13) (Svee-

gaard m.fl. 2018). I forbindelse med VVM-undersøgelserne af etablering af en 

vindmøllepark i den vestlige del af Nissum Bredning i nærheden af sejlrenden for 

Agger-Thyborønfærgen, blev der udlagt akustiske lytteposter (CPODS) til regi-

strering af marsvin. Undersøgelsen viste, at marsvin optræder i området, men at 

tætheden er meget lav (Petersen et al. 2016). 

Hjemmesiden hvaler.dk indsamler marsvineobservationer fra offentligheden. Her 

er registreret nogle få marsvineobservationer i Nissum Bredning.  

 
9 Council Directive 92/43/EEC of 21 May, 1992 
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Figur 4-13 Udbredelse af satellitmærkede marsvin i Nordsøen og Skagerrak analyse-

ret som Kernel-tætheder (desto mørkere farve desto højere tæthed for 

delt på 10-års perioder i to sæsoner (sommer: april-september; vinter: ok-

tober-marts) (Sveegaard m.fl. 2018). 
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5 Effektvurdering 
Der er gennemført vurderinger af følgende potentielle effekter af projektet på 

naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N28: 

› Effekter af afgravning af havbund i forbindelse med omlægning og oprens-

ning af sejlrende. 

› Effekter af sedimentspild og sedimentspredning i forbindelse med udgrav-

ning af ny sejlrende, oprensning af eksisterende og ny sejlrende samt by-

pass af materiale på Gåseholmen. 

› Effekter af støj of forstyrrelser i forbindelse med gravearbejder, bypass og 

reparation af sydmolen. 

5.1 Vurdering af effekter af afgravning af 
havbund 

Afgravning til ny sejlrende og oprensning af den nye og eksisterende sejlrende 

samt havnebassin på Aggersiden vil bevirke at bundlevende organismer vil bort-

graves og gå til grunde. Afgravning til ny sejlrende, oprensning i Agger Færge-

havn og oprensning i den nye omlagte og eksisterende sejlrende, vil direkte på-

virke bundlevende organismer indenfor et areal på 0,073 km2 i Natura 2000 om-

rådet (Figur 5-1) svarende til 0,03% af det samlede havareal i Natura 2000 om-

rådet. 

Havbunden i udgravnings- og oprensningsområderne består af sand, der er le-

vested for bundfaunaarter som lever i sedimentet eller på sedimentoverfladen, 

og som er tilpasset et dynamisk miljø med hyppig omlejring af havbundsmateri-

ale (se afsnit 5.2.3). Sedimentet i havnebassinet ved Agger Færgehavn indehol-

der antageligt mere finkornet materiale i forhold til de to øvrige områder. Bund-

faunasamfundet er derfor formodentlig en anelse forskelligt fra de to øvrige om-

råder. 

Uddybningen vil påvirke bundfaunasamfundet, der lever i sedimentet i og umid-

delbart omkring selve afgravningsområdet. De fleste organismer i selve uddyb-

ningsområdet vil ikke overleve. Desuden kan sand, der er spildt under uddyb-

ningsarbejdet og som vil sedimentere i umiddelbar nærhed af afgravningsområ-

det tildække og aflive bundfaunaorganismer.  

Der er dog tale om et midlertidigt tab af bundfaunasamfund. Baseret på erfarin-

ger fra en lang række både danske og udenlandske undersøgelser af effekter af 

gravearbejder i marine områder, forventes det således, at det uddybede område 

hurtigt vil blive koloniseret af bundfaunaorganismer som følge af indvandring af 

voksne individer og nedslag af larver, der er rekrutteret fra upåvirkede områder. 

Det således erfaringen, at et påvirket bundfaunasamfund i et turbulent område, 

som det ved Thyborøn Kanal, være genetableret efter 1-2 års forløb (Foden, Ro-

gers and Jones 2011, Powilleit, Kleine and Leuchs 2006, COWI/DHI Joint Ven-

ture 2001 og Kiørboe og Møhlenberg 1982).  

Påvirkning af bund-
faunasamfund 

Genetablering af det 
påvirkede bundfau-
nasamfund 
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Påvirkningens omfang Direkte påvirkning af bundfaunaen i Natura 2000-området, som følge af afgrav-

ning af havbund, vurderes derfor ikke at være en væsentlig negativ påvirkning 

af udpegningsgrundlaget. 

 

Figur 5-1 Områder i Natura 2000-området, der skal uddybes og oprenses. Uddyb-

ningsarealet er 0,025 km² og oprensningsarealerne er i alt 0,048 km². 

Grøn skravering viser Habitatområde H28 og violet skravering Fuglebe-

skyttelsesområde F39. 

5.2 Vurdering af effekter af sedimentspredning 
Sedimentspredning Under uddybning til ny omlagt sejlrende, oprensning af ny sejlrende, eksiste-

rende sejrende og havnebassin samt bypass af materiale på Gåseholmen klap-

plads og i forbindelse med klapning af uddybning- og oprensningsmateriale, vil 

der uundgåeligt spildes sediment, som vil spredes med strømmen, øge koncen-

trationen af suspenderet stof i vandsøjlen og gradvist bundfælde. De tungere og 

grovere sedimentfraktioner som sten, grus og sand vil bundfældes hurtigt, mens 

de finkornede og lettere silt og ler partikler vil blive transporteret langt fra ar-

bejdsområdet og vil spredes over et større areal. 
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Suspenderet og bundfældet sediment kan påvirke marine dyr og planter på for-

skellig måde: 

› Suspenderet materiale kan udløse flugtreaktioner hos fisk. 

› Bundfaunaorganismer kan påvirkes af forhøjede koncentrationer af suspen-

deret materiale i vandsøjlen og af sediment, der bundfælder. 

› I vækstsæsonen, kan ålegræs påvirkes af skygning fra sedimentfaner og 

sedimenteret materiale. 

Desuden kan der under uddybning og bypass frigives miljøfremmede stoffer fra 

sedimentet, der potentielt kan påvirke vandkvalitet og organismer. 

Effekternes omfang er afhængigt af: 

› Hvilke habitater og organismer, der findes i udbredelsesområderne for sedi-

mentfanerne, deres følsomhed overfor suspenderet og bundfældet sediment 

og deres re-koloniseringspotentiale. 

› Sedimentets beskaffenhed (og dermed varigheden af, hvor længe sedimen-

tet er i suspension). 

› Tidspunktet på året hvor uddybningen foregår.  

› Uddybningens varighed. 

5.2.1 Sediment spild og sedimentspredning 
Den nye omlagte sejlrende vil blive uddybet enten ved slæbesugning eller med 

gravemaskine. Det vurderes konservativt, at der maksimalt vil spildes 10% af 

det uddybede materiale. Det svarer til en spildt mængde på maksimalt 

2.000 m³. Ca. 50% af dette vil være sand, som vil falde til bunds igen indenfor 

en afstand af størrelsesordenen 100 m (se afsnit 5.2.2. nedenfor). De reste-

rende 1.000 m³ vil sprede sig længere bort med strømmen før det gradvist 

bundfældes. Den naturlige sedimenttransport i området er som nævnt netto 

1.25 mio. m³. Det spildte sediment udgør således mindre end 1 promille af net-

totransporten i området. 

I forbindelse med udarbejdelse af en VVM-redegørelse for ny færgehavn, udret-

ning af mole samt ændring af landanlæg ved færgehavnen i Agger, blev strøm-

forholdene omkring færgehavnen modelleret, herunder også i Langholm løbet, 

hvor der skal uddybes i forbindelse med omlægning af sejlrende (Thisted Kom-

mune og Færgeselskabet Thyborøn-Agger 2016). 

Figur 5-2 og Figur 5-3 viser modellerede øjebliksbilleder af strømforholdene 

(strømretning og hastighed) ved henholdsvis ebbe og flod. 

Potentielle effekter 
af sedimentspil 

Sedimentspredning 
ved uddybning til ny 
sejlrende 
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Figur 5-2 Modelleret øjebliksbilleder af strømforholdene (strømretning og hastighed) 

ved ebbe (udstrømning) (Figuren er fra VVM-redegørelse "Nyt færgeleje på 

Agger Tange", maj 2016). 

 

Figur 5-3 Modelleret øjebliksbilleder af strømforholdene (strømretning og hastighed) 

ved flod (indstrømning) (Figuren er fra VVM-redegørelse "Nyt færgeleje på 

Agger Tange", maj 2016). 

Det ses, at strømmen ved udgående strøm (ebbe) vil føre det spildte sediment 

mod Thyborøn Kanal ud i det store sejlløb og videre ud i Vesterhavet, mens det 

ved indgående strøm (flod) vil føres ind i Kobberø Løb ind i Krik Vig. 

Under oprensning, vil der spildes sediment i de to færgehavne, i selve sejlløbet 

og under klapning/bypass på Gåseholm klapplads 2 (K_156_14). Det vurderes 

at der ved de forskellige operationer vil spildes følgende mængder: 

Sedimentspredning 
under oprensning 
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› Spildet under oprensning, er estimeret til 4.000 m³/år ved maksimal op-

rensning, idet det er forudsat at 5% af det oprensede materiale spildes. 

Dette svarer til 0,32% af den årlige naturlige netto sedimenttransport til 

Fjordgrundene. 

› Bypass af 80.000 m³ til Gåseholm vil medføre et spild på 4.000 m³ under 

forudsætning af at der spildes 5%. Dette svarer til 0,32% af den årlige na-

turlige netto sedimenttransport til Fjordgrundene. 

› Under forudsætning af, at der spildes 5%, vil spildet fra en evt. klapning af 

50.000 m³ sediment fra Thyborøn Færgehavn medføre et spild på 2.500 m³ 

svarende til 0,2% af den årlige netto sedimenttransport til Fjordgrundene.   

Tidligere MIKE 21 modelleringer, gennemført i forbindelse med miljøvurdering af 

klapning af materiale på Thyborøn Havns klapplads på Gåseholm klapplads 2 

(K_156_14) (COWI 2008), samt vurdering af strømmønstret i og omkring Thy-

borøn Kanal, viser, at sand der spildes i det meste af det påtænkte udgravnings-

område under de fremherskende vind- og strømforhold, vil spredes i en for-

holdsvis smal fane i midten af Thyborøn Kanal (Figur 5-4). Mens mere siltet og 

leret materielt, vurderes at ville spredes i en bredere fane (Figur 5-5). 

 

Figur 5-4 Spredningsmønstret for sand, der spildes under klapning af materiale på 

Thyborøn Havns klapplads på Gåseholm klapplads 2 (K_156_14). Resultat 

af MIKE 21 modellering af koncentration af spildt suspenderet sand. Figu-

ren viser middelkoncentrationen over hele simuleringsperioden (COWI 

2008). 
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Figur 5-5 Spredningsmønstret for finkornet materiale, der spildes under klapning af 

materiale på Thyborøn Havns klapplads på Gåseholm klapplads 2 

(K_156_14). Resultat af MIKE 21 modellering af koncentration af spildt su-

spenderet havnesediment. Figuren viser middelkoncentrationen over hele 

simuleringsperioden. (COWI 2008).  

5.2.2 Vurdering af effekter af sedimentspredning på 
naturtypernes bundfauna 

Det forventes, at det meste af det spildte sediment, som vil bestå af sand, vil 

bundfældes umiddelbart nedstrøms uddybningsstedet. Målinger af sediment-

spredningen omkring en sandsuger i Øresund viste således, at det meste af det 

spildte materiale, som bestod af sand, sank til bunds indenfor en afstand af 

100 m nedstrøms sandsugeren (Kiørboe & Møhlenberg 1982). Bundfaunaen ned-

strøms, ud til en afstand af denne størrelsesorden, forventes at blive tildækket 

og aflivet, mens det, som beskrevet i afsnit 5.1, forventes at det påvirkede 

bundfaunasamfund vil blive genetableret relativt hurtigt efter arbejdets ophør. 

Undersøgelser i forbindelse udgravninger til Storbæltsforbindelsen og i forbin-

delse med sandsugning i Øresund har vist, at materiale der bundfældes i større 

afstand end de omkring 100 m fra arbejdsstedet, kan forårsage en midlertidig 

”stimulerende” effekt på bundfaunaen. Det er påvist, at organisk stof i det 

spildte materiale kan øge fødeudbuddet for bundfaunaen nedstrøms arbejdsom-

rådet, hvor det bundfældes og dermed forårsage en midlertidig stigning i 
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individtætheden af især detritusædere, dvs. bunddyr, der lever af dødt organisk 

materiale på sedimentoverfladen på havbunden. Det er desuden observeret, at 

individtæthed, antal arter og biomasse falder til niveauet før påvirkningen 

(COWI/DHI Joint Venture, 2001; Kiørboe & Møhlenberg 1982).  

En lignende ”stimulerende effekt” af sedimentspild på bundfaunaen i Natura 

2000-området vurderes at ville kunne forekomme i forbindelse med dette pro-

jekt, dog sandsynligvis af langt mindre omfang, idet den mængde materiale der 

spildes, vil være mindre i forhold til de to beskrevne eksempler.  

Påvirkningens omfang Indirekte påvirkning af bundfaunaen i Natura 2000-området, som følge af sedi-

mentspredning under uddybning, vurderes derfor ikke at medføre en væsentlig 

påvirkning af udpegningsgrundlaget. 

5.2.3 Vurdering af effekter af sedimentspredning på 
ålegræs i naturtyperne 

Ved indgående strøm (flod) kan det ikke udelukkes, at finkornet sediment, der 

spildes under uddybning til den nye sejlrende, vil føres ind over ålegræs bevoks-

ninger i bunden af Krik Vig (sammenlign Figur 4-5 og Figur 5-3). 

Det vurderes, at ålegræsset ikke vil blive påvirket måleligt af skygning fra sedi-

mentfaner eller bundfældning af materiale på bladene, idet uddybningen kan 

overstås på kort tid. Der skal maksimalt udgraves 20.000 m³. Hvis der anven-

des en grab (backhoe dredger) med en kapacitet på 5.500 m³/døgn, kan arbej-

det således overstås på godt fire døgn. Da ålegræs kan overleve en hel måned 

under forhold, hvor lysintensiteten er konstant mindre end artens minimums-

krav, vil ålegræsset i Krik Vig uden problemer kunne tåle skygning i et godt tre 

dage (Erftemeier & Lewis, 2006). 

I forbindelse med oprensning af ny og eksisterende sejlrende og ved bypass på 

Gåseholm, vil sedimentet spredes ud gennem Thyborøn Kanal, hvor der ikke 

gror ålegræs (se Figur 4-5 og Figur 5-2). 

Påvirkningens omfang Det vurderes derfor, at ålegræsbevoksninger i Natura 2000-området ikke vil på-

virkes væsentligt af skygning eller sedimenteret materiale som følge af uddyb-

ning/oprensning, bypass eller klapning 

5.2.4 Vurdering af effekter af sedimentspredning på 
stavsild 

Det er kendt at fisk under visse omstændigheder vil flygte fra områder med høje 

koncentrationer af suspenderet sediment. Faner af sediment, der er spildt under 

klapning, kan således udløse flugtadfærd hos fisk og derved f.eks. blokere deres 

vandringsveje. 

Der foreligger ikke oplysninger om tærskelværdier for koncentrationer af su-

spenderede partikler, der udløser flugtadfærd hos stavsild, men man har i flere 

miljøkonsekvensvurderinger anvendt 10 mg/l som tærskelværdi for stavsild. 

Tærskelværdi for 
udløsning af flugt-
adfærd 
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Denne værdi er bestemt i laboratorieforsøg med sild, der godt nok er beslægtet 

med stavsild, men som har en helt anden biologi. Silden lever i områder med 

forholdsvis lav turbiditet, mens stavsild i på gydevandring op ad vandløb oftest 

er nødt til at passere vand med højt indhold af suspenderede partikler end dem 

man normalt finder i havet. Laks, der har en tilsvarende ynglebiologi, er ganske 

tolerant overfor høje koncentrationer af suspenderede partikler. Laboratorieun-

dersøgelser har således vist, at flugttærskelen for laksefisk generelt er større 

end 100 mg/l. Desuden kan fiskene periodevis tåle betydeligt højere koncentra-

tioner af suspenderet stof end 100 mg/l (Lloyd 1987, Servizi and Martens 1992, 

Suchanek, Marshall and Schmidt 1984). Da laks og stavsild begge er tilpasset til 

at skulle passere høje koncentrationer af suspenderet stof på deres gydevan-

dring, er det rimeligt at antage, at tærskelværdien for udløsning af flugtadfærd 

hos stavsild er nærmere 100 mg/l end 10 mg/l.  

Stavsild i området Selvom stavsild indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og at 

arten er registreret i Limfjorden, er det uklart om den yngler i vandløb, der 

udmunder i Limfjorden. Den herskende opfattelse blandt eksperterne er faktisk, 

at stavsilden sandsynligvis ikke gyder i danske vandløb.  

Effektvurdering Hvis stavsilden rent faktisk skulle yngle i vandløb, der udmunder i Limfjorden og 

derfor må passere Thyborøn Kanal på vej fra Vesterhavet og ind til 

gydepladserne, vurderes det at det er usandsynligt at sedimentfaner, der måtte 

forårsage flugtreaktioner hos fiskene vil blokere fiskenes indvandring idet: 

› Sedimentspredningen kun foregå i meget kort tid i forhold til den periode 

fiskene vandrer, f.eks vil uddybning af ny sejlrende med grab kun vare ca. 

fire dage som nævnt i afsnit 5.2.3  

› Hvis tæskelværdien for flugtadfærd hos stavsild er 100 mg/l som for laks, 

vil fiskene kun flygte fra et ganske lille område omkring sandsugeren eller 

grabfartøjet. I forbindelse med undersøgelser af sedimentspredning 

omkring en sandsuger i Øresund fandt Kiørboe og Møhlenberg 1982 

således, at koncentrationer af suspenderet stof på 100 mg/l og derover var 

begrænset til en afstand indenfor 150 m nedstrøms sandsugeren. Da 

Thyborøn Kanal er ca. 2 km bred på det sted hvor sejlrenden ligger, vil en 

flugtafstand af denne størrelsesorden ikke forhindre, at stavsilden vil kunne 

passere Thyborøn Kanal på grund af flugt fra sedimentfaner. 

› Skulle tærskelværdien for flugtadfærd hos stavsild være nærmere 10 end 

100 mg/l, vil stavsilden uden problemer kunne finde en passage gennem 

Thyborøn Kanal. Det fremgår af de tidligere MIKE 21 modelleringer, der 

som nævnt er gennemført i forbindelse med miljøvurdering af klapning af 

materiale på Thyborøn Havns klapplads på Gåseholm klapplads (COWI 

2008) (Figur 5-6). 
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Figur 5-6 MIKE 21 modellering af i hvor mange procent af tiden det er sandsynligt, 

at der vil forekomme overkoncentrationer af suspenderet stof på 10 mg/l 

eller derover ved klapning af finkornet havnesediment på Thyborøn Havns 

klapplads på Gåseholm klapplads 2 (K_156_14) (COWI 2008). 

Påvirkningens omfang Det vurderes derfor, at stavsild i Natura 2000-området ikke vil påvirkes væsent-

ligt som følge af uddybning, oprensning, bypass eller klapning i forbindelse med 

projektet. 

5.3 Vurdering af effekter på terrestriske 
naturtyper 

Projektområdet overlapper ikke områder med udpegede terrestriske habitatna-

turtyper, og reparation af sydmolen vurderes ikke at ville påvirke det nærlig-

gende strandengsområde, forudsat at man undlader at køre med lastbiler eller 

entreprenørmaskiner ind over strandengsområdet. 
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5.4 Vurdering af effekter af støj og forstyrrelser 

5.4.1 Luftbåren støj og forstyrrelser 

Påvirkning af fugle 

Anlægsstøj i forbindelse med reparation af Sydmolen ved Agger Færgehavn kan 

potentielt påvirke ynglende- og rastende fugle i området. 

Dooling (2006), har identificeret følgende potentielle negative effekter af støj på 

fugle: 

› Støj kan få fugle til at flygte fra kilden. 

› Støj kan i værste fald irritere fugle, så de vælger at forlade deres reder og 

opgive deres æg eller unger. 

› Støj kan virke stressende og føre til forhøjet niveau af stress-hormoner og 

påvirke fouragering, søvn, yngleadfærd og andre aktiviteter, hvilket på læn-

gere sigt kan reducere fuglebestandes trivsel, ungeproduktion, overlevelse 

og bestandsstørrelse. 

› Støj kan skade fuglenes hørelse. 

› Støj kan besværliggøre den akustiske kommunikation mellem fugle. 

I litteraturen er der rapporteret effekter på ynglende fugle ved støjniveauer der 

overstiger 42-68 dB (Tabel 5-1).  

Agger Tange er et vigtigt yngleområde for flere arter af vadefugle der indgår i 

udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelses området. Det er rapporteret, at 

ynglende vadefugle påvirkes af støjniveauer på 56 dB og derover (Tabel 5-1) 

I træktiden raster tusindvis af fugle på tangen, hovedsagelig ænder, gæs og va-

defugle. Det er påvist, at rastende og fouragerende vadefugle, ænder og gæs 

kan påvirkes ved støjniveauer på 70-80 dB og derover ( 

Tabel 5-2). 

Modellering af støjudbredelse af anlægsarbejder, hvor der anvendes to entrepre-

nørmaskiner og en lastbil og hvor kildestyrken er 107 dB, viste at lydniveauet 

falder til 60 dB ca. 35 m fra arbejdsstedet og yderligere til 55 dB i en afstand af 

ca. 50 m (Niras 2015). 

  

Potentielle effekter 
og effektniveauer 

Udbredelse af støj 
under anlægsar-
bejde 
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Tabel 5-1 Støjniveauer, der har påvirket ynglende fugle. 

Art Støjniveau, 
der udløser 
effekt 

Effekt Reference 

Vadefugle 56 dB(A) Mindre forekomst af ynglende vade-
fugle i områder hvor trafik- og kon-
struktionsstøj oversteg 56 dB  

Hirvonen 
2001 

Gæs, svaner, 
ederfugle og rød-
strubet lom 

42-68 dB(A) Disse fugles reder var anbragt i 
større afstand fra støjkilden når 
lydniveauet oversteg disse grænser 

Anderson 
m.fl. 1992 

 

Tabel 5-2 Støjniveauer, der har påvirket rastende og fouragerende fugles adfærd. 

Art Støjniveau, 
der udløser 
effekt 

Effekt Reference 

 
 
Vadefugle 

80 dB Pludselig opstået støj omkring 
80 dB udløser flugt adfærd hos va-
defugle 

 
 
Anon 2005 

70 dB Støj omkring 70 dB udløser flugt- 
og nervøs adfærd hos nogle arter 

Harlekin and 80 dB Harlekin ænder i Canada, reage-
rede på støj fra jagerfly, derover 
steg 80 dB(A) 

Goudie and 
Jones 2004 

Knortegås 76 dB 51% af observerede gæs flygtede 
fra flystøj, der oversteg 76 dB 

Ward & 
Stehn 1989 

 

Effektvurdering Ynglepladserne for de fleste ynglefugle på udpegningsgrundlaget for F23 ligger i 

langt større afstand end 50 m fra støjkilderne og rastende fugle opholder sig 

især længere mod nord på tangen og i Krik Vig (se afsnit 5.3.2). 

Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der kan forekomme ynglende dværg- og 

havterner i området ved Sydmolen. Sydmolen ligger således i et område, hvor 

der er adgangsforbud i ternernes yngleperiode fra 1. marts til 15. juli. Dette for 

at forhindre forstyrrelser af terner der måtte yngle i området. 

For at sikre, at terner ikke forstyrres i deres yngleperiode, bør man derfor und-

lade at foretage reparationsarbejder på Sydmolen i perioden 1. marts til 15. juli.  

Påvirkning af sæler 

Der er flere vigtige rastepladser for sæler i området (Figur 4-7).  

Tidligere erfaringer Erfaringerne fra etablering og drift af Øresundsforbindelsen viser, at rastende 

sæler er ganske robuste overfor forstyrrelser under anlægsarbejder. I forbin-

delse med anlæggelsen af Øresundsforbindelsen, blev det således observeret, at 

bestanden af spættet sæl, der holder til syd for Saltholm omkring 1 km fra 
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Øresundsforbindelsen, ikke blev påvirket af støj i anlægsfasen eller efterfølgende 

af trafik i driftsfasen. Bestanden af sæler i området er faktisk øget siden åbnin-

gen af forbindelsen således at den i 2014 var på omkring 50 individer. 

Effektvurdering Afstanden mellem arbejdsområderne for sejlrende uddybning- og oprensning- 

samt anlægsarbejderne på land er mindst 1 km. Den nærmeste rasteplads ligger 

således ca. 1 km øst for uddybningsområdet ved færgehavnen (Figur 4-7).  

Det vurderes derfor, at rastende sæler i området ikke vil blive væsentlig påvir-

ket af luftbåren støj i forbindelse med arbejdet. 

5.4.2 Undervandstøj 
Potentielle effekter Marsvin kan optræde i projektområdet især om vinteren, men områder ikke et 

kerneområde for marsvin (Sveegaard m.fl. 2018). Adskillige undersøgelser har 

vist, at marsvin kan påvirkes af undervandsstøj. Kraftige lydpåvirkninger kan 

forårsage høreskader og mindre kraftige påvirkninger kan påvirke dyrenes ad-

færd, f.eks. i form af flugtadfærd. Høreskader og flugtadfærd hos marsvin kan 

især forekomme som følge af undervandsstøj i forbindelse med seismiske under-

søgelser samt nedramning og nedvibrering af spuns, pæle og havmøllefunda-

menter, der er de mest støjende aktiviteter mht. undervandsstøj i forbindelse 

med anlægsaktiviteter i havmiljøet (Tougaard 2014).  

Effektvurdering Dette projekt omfatter ikke nedramningsarbejder, men der genereres under-

vandsstøj fra uddybningsfartøjerne. Sammenligning af opstillede effektniveauer 

med typiske lydniveauer, der genereres af sandsugere viser (Tabel 5-3) at lyd-

styrken ved fartøjet ligger omkring tærskelværdien for udløsning af flugtreaktion 

hos marsvin. Lydstyrken vil imidlertid falde til niveauer under tærskelværdien i 

ganske kort afstand fra fartøjet. Det er da heller ikke et sjældent syn at se mar-

svin svømme ganske tæt på motordrevne fartøjer i danske farvande. 

Det vurderes derfor, at marsvin ikke vil blive påvirket væsentligt af undervands-

støj fra anlægsarbejderne. 

Tabel 5-3 Effektniveauer af undervandsstøj for marsvin og målte lydniveauer om-

kring sandsugere og andre fartøjer. 

 Lydstyrke 
SPL 

(dB re.1μPa) 

Reference 

Lydniveau, der har forårsaget adfærdsændringer 
hos marsvin 

174 Lucke et al. 
2009 

Lydniveauer, der har forårsaget flugtreaktioner* 167-174 Dähne et al. 
2013 

Lydniveau der er målt under vandet 1 m fra sand-
suger ved Shetlandsøerne UK 

163 Nedwell m.fl. 
2008 

Estimerede lydniveauer i vandet 1 m fra sandsuger  160-180 OSPAR 2009 

*Omregnet fra SEL 
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5.5 Vurdering af effekter i relation til vand-
områdeplanens målsætning 

5.5.1 Tilstand og målsætning i henhold til 
vandområdeplanen 

Natura 2000-planerne er koordineret med vandplanerne. Ifølge Vandrammedi-

rektivet må tilstanden af vandområderne ikke forringes.  

Kystvandenes økologiske tilstand vurderes på grundlag af overvågningsresulta-

ter for en række biologiske kvalitetselementer nemlig fytoplankton, rodfæstede 

planter (dækfrøede), bentiske invertebrater og nationalt specifikke miljøfarlige 

stoffer (dvs. stoffer for hvilke, der er fastsat nationale miljøkvalitetskriterier). 

For hver af disse parametre vurderes den økologiske tilstand ud fra en række 

veldefinerede kriterier. Der opereres med følgende kategorier: 

›  Høj tilstand 

›  God tilstand 

›  Moderat tilstand 

›  Ringe tilstand 

›  Dårlig tilstand 

›  Ukendt tilstand. 

Endelig defineres en samlet økologisk tilstand ud fra den af de fire parametre, 

som har den dårligste tilstand. Denne metode til fastlæggelse af tilstand stam-

mer fra "one-out, all-out" princippet, som er fastlagt i EU's Vandramme direktiv 

og implementeret i den danske lovgivning. 

Desuden vurderes kystvandenes kemiske tilstand på grundlag af forekomsten af 

miljøfarlige forurenende stoffer, der er optaget på EU's liste over prioriterede 

stoffer. Der opereres med følgende kategorier: 

›  God tilstand 

›  Ikke god tilstand 

›  Ukendt tilstand. 

Ifølge basisanalysen for vandområdeplan 2021-2027 er den samlede økologiske 

tilstand i Thyborøn Kanal og Nissum Bredning henholdsvis moderat og ringe. Til-

standen for de enkelte kvalitetselementer fremgår af Tabel 5-4 og Tabel 5-5 for 

henholdsvis Thyborøn Kanal og Nissum Bredning. Den kemiske tilstand er ikke 

god i begge områder. 

Parametre og til-
standskategorier 

Eksisterende økolo-
gisk og kemisk til-
stand 
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Tabel 5-4 Økologisk og kemisk tilstand for Thyborøn Kanal som vurderet i basis-ana-

lysen for vandområdeplan 2021-2027 (MiljøGIS). 

Kategori Tilstand 

Økologisk tilstand. Fytoplankton Moderat økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Rodfæstede dækfrøede planter Ukendt økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Bentiske invertebrater God økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Nationalt specifikke stoffer* God økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Samlet Moderat økologisk tilstand 

Kemisk tilstand**  Ikke god kemisk tilstand 

*Nationalt specifikke stoffer vurderes på baggrund af de miljøfarlige forurenende stoffer 

(MFS). Den økologiske tilstand vurderes for stoffer for hvilke, der er fastsat nationale mil-

jøkvalitetskriterier. 

** Den kemiske tilstand vurderes for stoffer optaget på EU's liste over prioriterede stoffer 

Tabel 5-5 Økologisk og kemisk tilstand i Nissum Bredning som vurderet for basis-

analysen for vandområdeplan 2021-2027 (MiljøGIS). 

Kategori Tilstand 

Økologisk tilstand. Fytoplankton Ringe økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Rodfæstede dækfrøede planter Ringe økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Bentiske invertebbrater Moderat økologisk tilstand 

Økologisk tilstand. Nationalt specifikke stoffer* Ikke god 

Økologisk tilstand. Samlet Ringe økologisk tilstand 

Kemisk tilstand** Ikke god kemisk tilstand 

*Nationalt specifikke stoffer vurderes på baggrund af de miljøfarlige forurenende stoffer 

(MFS). Den økologiske tilstand vurderes for stoffer for hvilke, der er fastsat nationale mil-

jøkvalitetskriterier. 

** Den kemiske tilstand vurderes for stoffer optaget på EU's liste over prioriterede stoffer 

Målsætning Målsætningerne for de to områder er, at der skal være god økologisk tilstand og 

god kemisk tilstand. Målsætningerne er således ikke opfyldt. 

5.5.2 Effektvurdering 
Det er vurderet, at projektet ikke vil forhindre, at vandområdeplanens målsæt-

ninger om god økologisk og kemisk tilstand i Thyborøn Kanal og Nissum Bred-

ning kan opfyldes. Dette begrundes i det følgende. 
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Vurdering af effekter på Økologisk tilstand. Fytoplankton 

Under uddybning, oprensning og bypass, kan der frigives næringssalte fra sedi-

mentet, der kan stimulere væksten af fytoplankton. Der er imidlertid i givet fald 

tale om en midlertidig og kortvarig effekt af nogle få dages varighed. 

Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forhindre, at målsætningerne i vand-

områdeplanen om god økologisk tilstand for klorofyl kan opfyldes. 

Vurdering af effekter på økologisk tilstand. Rodfæstede dækfrøede 
planter 

Det er i 5.2.3 vurderet, at ålegræs og andre rodfæstede dækfrøede planter ikke 

vil blive måleligt påvirket af uddybning, oprensning og bypass. 

Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forhindre, at målsætningerne i vand-

områdeplanen om god økologisk tilstand for rodfæstede dækfrøede planter i Na-

tura 2000-området kan opfyldes. 

Vurdering af effekter på økologisk tilstand. Bentiske invertebrater 
(Bundfauna) 

Etablering af en ny omlagt sejlrende i Natura 2000-området vil stort set udrydde 

bundfaunaen indenfor et areal på 0,04 km2 i selve Natura 2000-området. Der vil 

være tale om en midlertidig effekt, idet området hurtigt vil blive koloniseret af 

bundfaunaorganismer som følge af indvandring af voksne individer og nedslag af 

larver der er rekrutteret fra upåvirkede områder. Hertil kommer at det påvirkede 

område er helt ubetydelig i forhold til Natura 2000-områdets samlede havareal 

areal (0,014% af områdets havareal). 

Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forhindre, at målsætningerne i vand-

områdeplanen om god økologisk tilstand for bundfauna i Natura 2000-området 

kan opfyldes. 

Vurdering af effekter på økologisk tilstand (Nationalt specifikke stoffer) 
og kemisk tilstand 

Under uddybning, oprensning og bypass, kan der teoretisk set frigives tungme-

taller og andre miljøfarlige stoffer, der kan spredes med strømmen. Målinger af 

11 forskellige miljøfremmede stoffer i sedimenter i området viser imidlertid et 

lavt forureningsniveau. Med undtagelse af TBT i en enkelt prøve var alle de 

målte koncentrationer under stoffernes nedre aktionsniveau, hvilket i princippet 

svarer til det gennemsnitlige baggrundsniveau, der ikke forventes at kunne for-

årsage negative effekter på marine organismer. Hertil kommer at eventuel frigi-

velse og spredning vil være begrænset til nogle få dages varighed. 

Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forhindre, at målsætningerne i vand-

områdeplanen om god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer og god 

kemisk tilstand kan opfyldes. 
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6 Konklusion 
Samlet set vurderes det: 

› At etablering af ny sejlrende og oprensning af eksisterende og ny sejlrende 

mellem Agger Færgehavn og Thyborøn Færgehavn samt reparation af Syd-

molen ved Agger Færgehavn ikke vil medføre væsentlige negative påvirk-

ninger på de arter og naturtyper, som udgør grundlaget for Natura 2000-

område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.  

› At projektet ikke vil forhindre, at naturtyper og arter på udpegningsgrundla-

get opnår og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus. 

› At man bør undlade at foretage reparationsarbejder på Sydmolen i perioden 

1. marts til 15. juli for at sikre, at terner der måtte yngle i projektområdet 

ikke forstyrres i deres yngleperiode. 

› At områdets integritet vil bevares hvis projektet gennemføres. 

› At projektet ikke vil forhindre at målsætningerne, der er opstillet i vandom-

rådeplanen for området, kan opfyldes. 

› At det derfor ikke vil være nødvendigt at gennemføre en Natura 2000-kon-

sekvensvurdering. 
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Appendix A  

Sedimentsammensætning og indhold af mil-
jøfremmede stoffer i uddybnings- og oprens-
ningsmaterialet 

A.1 Sedimentsammensætning 
Uddybningsmaterialet Uddybningsmaterialet vil bestå af sand. Flere boringer i området viser, at Agger 

leret, som er den underliggende geologiske forekomst i dette område, ligger me-

get dybt og at den ikke er fundet i de øverste 20 meter.  

I boringerne er der øverst fundet postglacialt saltvandssand (i kote 3 til 6,5 m 

DNN) og herunder postglacial saltvandssilt. Boringernes placering fremgår af Fi-

gur 7-1. 

 

Figur 7-1 Kort som viser placeringen af boringerne. Bemærk at der ikke vises den 

nuværende sejlrute. Kortet er fra National boringsdatabase (Jupiter). 
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Oprensningsmateriale Oprensningsmaterialet består af sand og sandet silt. 

Agger Færgehavnens sediment består af finsand med et glødetab på 2,67% inde 

i havnen og 3,87% lige uden for færgehavnen. Indholdet af silt ligger på ca. 

40% både uden og inden for de dækkende værker. Kornstørrelsen (d50) ligger 

mellem 0,07 og 0,08 mm. 

I sejlrenden består sedimentet sandsynligvis af sand (d50: 0,4 mm) i hovedløbet, 

og af silt eller finsand i det mindre og smallere sejlløb (d50: 0,03 mm).  

Kornstørrelsen i Thyborøn Færgehavn er bestemt til silt med en kornstørrelse 

(d50) på 0,02 mm. 

Det naturlige sediment i Thyborøn Kanal og på fjordgrundene er af samme 

kornstørrelse og beskaffenhed som uddybnings- og oprensningssedimentet. Der 

tilføjes ikke nye sedimenttyper.  

A.2 Indhold af miljøfremmede stoffer 
Der er tidligere udtaget sedimentprøver tæt på eller i området for uddybningen 

og oprensningen. Der er udtaget 1 prøve i Thyborøn Færgehavn (prøve 1-4) i 

2015, 1 prøve i Agger Færgehavn, 1 prøve ud for Agger Færgehavn (KP1 og 

KP2) i 2014 samt 2 prøver i og nord for sejlrenden ud for Thyborøn Færgehavn i 

2020.  

Prøvetagningspunkterne fremgår af Figur 7-2. 

  

Sedimentet i Agger 
Færgehavn 
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Figur 7-2 Beliggenheden af prøvetagningspunkter for prøver til analyse af miljøfrem-

mede stoffer i sedimentet. 

Sedimentprøverne er analyseret for indholdet af diverse miljøfremmede stoffer, 

herunder tungmetaller, PAH-forbindelser, PBC'er og TBT (prøve 1-4, KP1 og KP2 

er dog ikke analyseret for PCB'er). Der er desuden lavet kornstørrelsesfordeling 

samt målt glødetab. 

Prøverne er analyseret ved ALcontrol Laboratories, VBM eller ALS. 

Som det fremgår analyseresultaterne (Tabel 7-1), ligger alle de analyserede pa-

rametre for de 5 prøver under det nedre aktionsniveau, med undtagelse af ind-

holdet af TBT i Prøve 1-4, hvor indholdet er på 8,2 µg/kg TS, som derved over-

skrider det nedre aktionsniveau på 7 µg/kg TS. 
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Tabel 7-1 Analyseresultater af sedimentprøver.  

Grøn: Under nedre aktionsniveau.  

Gul: Mellem nedre og øvre aktionsniveau.  

Rød: over øvre aktionsniveau.  

i.p.: ikke påvist. i.a.: ikke analyseret. 

*Analyseresultater samt beskrivelse af sedimentet er gengivet fra notat "Nyt Færgeleje, Thyborøn Havn" udarbejdet af Kogsgaard, juli 2015.  

**Analyseresultater samt beskrivelse af sedimentet er gengivet fra VVM-redegørelse "Nyt færgeleje på Agger Tange", maj 2016.  

*** Prøver udtaget af COWI for Thyborøn Havn ifm. uddybning af sejlrenden, og er brugt til ansøgning om uddybning, nyttiggørelse, bypass og klapning.  

**** Værdierne er i analyserapporten angivet som sum af 16 PAH'er, og der er derfor sat "<" foran denne værdi, når der kigges på 9 PAH'er i ovenstående 

tabel.  

          

Thyborøn Færgehavn*

Dato for udtagning 17-06-2015

Prøvemrk.

Prøve 1-4 KP1 KP2 S4 S5

Nedre 

aktionsnivea

u

Øvre 

aktionsnivea

u

Maksimal 

værdi 

Tørstofindhold % 65,6 87 71,7 - - 87

Glødetab % 3,9 2,67 3,87 13,8 2,5 - - 13,8

Arsen, As mg/kg TS 6,4 4 1,3 1,2 6,2 20 60 6,4

Bly, Pb mg/kg TS 8,1 8,1 8,2 <1 6 40 200 8,2

Cadmium, Cd mg/kg TS 0,21 0,11 0,1 0,03 0,1 0,4 2,5 0,21

Chrom (total), Cr mg/kg TS 15 9 9,1 0,74 12 50 270 15

Kobber, Cu mg/kg TS 8,9 4,8 4,7 1,5 6,7 20 90 8,9

Kviksølv, Hg mg/kg TS 0,047 <0,05 0,1 <0,01 0,01 0,25 1 0,1

Nikkel, Ni mg/kg TS 9,4 8,9 8,4 0,71 10 30 60 10

Zink, Zn mg/kg TS 41 26 26 4,8 27 130 500 41

Sum af 9 PAH'er mg/kg TS <0,9 <0,10**** <0,16**** i.p. i.p. 3 30 <0,16

Sum af 7 PCB'er mg/kg TS i.a. i.a. i.a. <0,007 <0,007 0,020 0,2 <0,007

Tributyltin-cation µg/kg TS 8,2 0,05 <0,05 <1 <1 7 200 8,2

Thyborøn Sejlrende***Agger Færgehavn**

20-06-2014 og 18-08-2014 18-06-2020
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Appendix B  

Kystmorfologisk udvikling i området 

Thyborøn Kanal er et af de mest dynamiske lokaliteter på Jyllands vestkyst som 

følge af den betydelige udveksling af vand og sediment mellem Vesterhavet og 

Nissum Bredning (Limfjorden). Hvert år antages det, at der netto i gennemsnit 

transporteres ca. 1.230.000 m³ sediment gennem kanalen, fra Vestkysten og til 

Nissum Bredning, og at hovedparten af dette sediment aflejres på Fjordgrunden 

i den vestlige del af bredningen. 

Den historiske udvikling af Thyborøn Kanal er velbeskrevet i Kystdirektoratets 

rapport om Thyborøn Kanal fra 201110. I det efterfølgende gives et resume af 

denne rapport suppleret med COWIs eget studie af udviklingen efter år 2011. 

Thyborøn Kanal har siden kystgennembruddet i 1862 undergået store forandrin-

ger som følge af både naturlige og menneskeskabte forhold. Indledningsvist 

medførte kanalen, at der opstod massiv erosion langs Vestkysten, da kanalen 

kom til at fungere som 'dræn' for sedimenttransporten langs kysten. Derfor ud-

førte man talrige høfder på vestsiden af både Agger Tange og Harboøre Tange i 

de efterfølgende godt 45 år og sidenhen langs kanalens sider, hvor de sidste 

høfder nær Agger Færgehavn blev udført i 1963-1968 (høfderne 65-67). 

Høfderne har til dels været i stand til at fastlåse Thyborøn Kanal i sin nuværende 

position. Sedimenttransporten langs vestkysten er nordgående, og der kommer 

ca. 3 gange så meget sand fra syd, som fra nord. Derfor ville Thyborøn Kanal 

være vandret mod nord, hvis ikke man havde anlagt høfderne. De nuværende 

høfder formår af bremse denne udvikling, men år for år oplever man, at der sker 

en gradvis sedimentation langs Harboøre Tange og foran Thyborøn Havn, mens 

det bliver gradvist dybere i den nordlige og nordøstlige del af kanalen langs Ag-

ger Tange. Samtidig er kanalen gradvist blevet både bredere og dybere, sva-

rende til at der netto er eroderet 4,4 mio. m³ (250.000 m³/år) i perioden 1987 

til 2005. Erosionen er bl.a. synlig på sydspidsen af Svanholm som er fuldstændig 

forsvundet i perioden 1984 til 2018 (se Figur 7-3).  

Kystdirektoratet forsøgte i 1996 af bremse erosionen af Svanholm ved at afkorte 

høfde 65 fra ca. 265 m til 60 m længde. Afkortningen har imidlertid ikke haft 

den ønskede effekt, som vist på COWIs digitalisering af kystlinjer fra 1995 til 

2019. I dag er den sidste rest af Svanholm helt væk og har derfor givet plads til 

dannelse af et nyt løb tættere på land. Beliggenheden af det nye løb ses tydeligt 

på Figur 7-4. 

Sejlløbene på og omkring fjordgrundene løbende ændret beliggenhed. Kystdirek-

toratet har i 2012 vist, hvordan løbende har ændret placering fra 1917 frem til 

200511. Som det fremgår af Figur 7-6 har Langholmløbet fra 1917 frem til 2005 

 
10 Thyborøn Kanal 2009. Lemvig: Transportministeriet. 
11 Kystdirektoratet (2012): Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord. Rapport forfattet af S.M. 

Ingvardsen, S.B Knudsen, H. Toxvig, C. S. Sørensen, C. Bisgaard, 45 sider. 

Sedimenttransport 
gennem Thyborøn 
Kanal 
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ændret forløb så den er kommet tættere og tættere på beliggenheden af den 

nye gren.  

 

Figur 7-3 Luftfotos af Thyborøn kanal fra 1984 (venstre) [ref. Thyborøn Kanal 2009. 

Lemvig: Transportministeriet.] og 2018 (højre). 

 

Figur 7-4 Langholm Løb har dannet den ”nye gren” nær Svanholms tidligere syd-

spids. 
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Figur 7-5 Kystudvikling syd og vest for Agger Færgehavn i perioden 1995 til 2019. 
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Figur 7-6 Ændringer af løb i Thyborøn Kanal og på Fjordgrundene i perioden 1917 til 

200512. 

I forbindelse med DHIs stormflodsundersøgelse af Limfjorden fra 2011 under-

søgte man bundniveauændringer og volumenændringer i perioden 1958 til 2005. 

Man lagde bundniveauændringerne til dybderne i år 2005 for at estimere dyb-

derne i år 2060. Dybdeændringerne fremgår af Figur 7-7. 

 
12  Kystdirektoratet (2012): Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord. Rapport forfattet af S.M. 

Ingvardsen, S.B Knudsen, H. Toxvig, C. S. Sørensen, C. Bisgaard, 45 sider. 
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DHIs fremskrivning baserer sig således på, at man ikke griber ind i de igangvæ-

rende processer og ikke ændrer strømtværsnittet. 

Hvis man sammenholder DHIs forventede bundændringer frem mod 2060 med 

sejlrenden ind til Agger Færgehavn - som ligeledes fremgår af - ville man ikke 

forvente tiltagende oprensning af sejlrenden. Men det kan nok primært tilskri-

ves, at DHI ikke har fremskrevet udviklingen af strømløbene, som har ændret 

sig så meget i perioden 1958 til 2005, at det givetvis ikke har været muligt at 

estimere deres fremtidige forløb. 

Fremskrivningen viser imidlertid, at der er tendens til at det bliver dybere i det 

område hvor "Den nye gren" er opstået jf. Figur 7-8.  

 

Figur 7-7 Skønnede bundændringer i perioden 2005-2060 af DHI 2011 [ref. (DHI, 

2011)]. Nederst til højre bundændringerne i forhold til sejlrenden. 

Med uddybningen af "Den nye gren" vil sejlrenden ligge i et område, hvor der 

arbejdes med naturen og ikke mod naturen, som det gælder for den nuværende 

sejlrende.  

I forbindelse med vedligeholdelse af sejlrenden, vil området der oprenses i sejl-

renden være af samme størrelsen som den del der påvirkes i dag. Området er i 

forvejen et dynamisk område med stor sedimenttransport.  
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Uddybningsarbejderne vil direkte påvirke havbunden indenfor et areal på maksi-

mal 0,025 km², da det kun er en mindre del af det nye sejlrendeløb der skal ud-

dybes for at opnå den ønskede dybde på 4,5 m DVR90, se Figur 7-8. 

 

Figur 7-8 Forventet uddybningsdybde for at opnå -4,5 m dybde i den nye sejlrende. 

Baseret på pejlinger fra februar 2020. 
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Sagsnr.:  Dato: 

2021 - 1644 24. juni 2021 

  

Undersøgelse af bundmateriale ved ny sejlrende, Thyborøn -Agger  

  

Indledning  

Lemvig Kommune ønsker at etablerer ny sejlrende på strækningen mellem Thyborøn havn og 

Agger færgeleje. Hensigten er at nedbringe omkostningerne for oprensning. Hertil forventes 

der at ansøge om tilladelse til oprensning og bypass af bundmateriale ved dette område.  

 

DMR er blevet anmodet om at dokumentere forureningsforholdene i bundmaterialet i det ak-

tuelle område, med henblik på at afklare om der er tale om uforurenet materiale. 

 

Placering af den kommende sejlrende, fremgår af figur 1. 

 

Figur 1: Eksisterende og omlagt oprensningsområde. Med blå den eksisterende sejlrende, 

og med sort den nye sejlrende. Figuren er fra Oplæg til undersøgelse, COWI1 

 

Undersøgelse af bundmateriale  

Af oplæg til undersøgelse, COWI, fremgår der en forhåndsgodkendt prøvetagningsplan. Prøve-

tagningsplan fremgår af bilag 1. DMR har den 27. maj 2021, foretaget 20 nedstik, fordelt på 4 

delområder, i henhold til de angivne koordinater i prøvetagningsplanen.  

 

Dykkerfirma foretog prøvetagningen, og DMR har forestået homogenisering af prøvemateria-

let og opdeling til 4 blandeprøver. Analysearbejdet er udført af ALS.  

 

 
1 Thyborøn- Agger Færgefart Undersøgelse af Sediment, Lemvig Kommune 20.jan. 2021, COWI 
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Fotodokumentation af prøverne fremgår af bilag 2. Af bilag 2 fremgår det at der er umiddel-

bar stor forskel på prøvernes tekstur. Prøverne fra delområde 1 (indre del af Sydhavn syd for 

Thyborøn Havn) er i høj grad kendetegnet ved finkornet silt, og mørk/sort farve, mens prø-

verne fra delområde 2 og 3 (ydre del af Sydhavn havn, og Agger Færgeleje) indikerer et mere 

sandet bundmateriale, med spor af silt. Prøver fra delområde 4 (ude i Nissum Bredning) indi-

kerer et bundmateriale med delvist ral, grus og sand.    

 

Inden undersøgelsen blev igangsat, blev det vurderet at delområde 1 og 2, skulle analyseres 

for parathion-ethyl og methylkviksølv, grundet den nære placering ift. Cheminova. Vurderin-

gen er baseret på, at lignende områder ved Thyborøn havn (Limfjordskaj) er blevet opfordret 

til dette af Miljøstyrelsens Klapteam. Disse parametre fremgår derfor af analyserapporten, 

sammen med de øvrige parametre der typisk indgår jf. klapvejledningen.   

 

Analyserapport for kemiske analyse og prøverapport for kornfordeling er vedlagt i bilag 3. 

 

I tabel 1 er analyseresultaterne sammenstillet med øvre og nedre aktionsniveau i henhold til 

Klapvejledningen. Analyserne viser, at materialet er uforurenet svarende til baggrundsniveau i 

danske sedimenter.  

 

Da paration-ethyl ikke er påvist med den anvendte detektionsgrænse, vurderes niveauet ikke 

at være væsentligt.  

 

Methylkviksølv er målt til hhv. 0,151 µg/kg TS og 0,288 µg/kg TS. DMR er ikke bekendt med 

baggrundsniveauet af methylkviksølv i danske sedimenter. Da dannelsen af methylkviksølv 

afledes af grundstoffet kviksølv, formodes det at koncentrationen af kviksølv, også kan an-

vendes til at vurderer betydeligheden af koncentrationen af methylkviksølv. Kviksølv i delom-

råde 1 og 2 er målt til maks. 0,05 mg/kg TS. Til sammenligning er der i Nissum Bredning2 

målt en koncentration af kviksølv på hhv. 0,045 mg/kg TS, 0,071 mg/kg TS og 0,1 mg/kg TS. 

Ved Kås Bredning3 er der målt 0,063 mg/kg TS. Områderne, der ligger væsentlig længere fra 

Cheminova, repræsentere således et sammenligneligt eller højere niveau af kviksølv som ved 

delområde 1 og 2.  

 

Herudfra vurderes bundmaterialet fra delområde 1 og 2, ikke at bidrage med en væsentlig 

højere koncentration af methylkviksølv, end repræsenteret ved den øvrige belastning i områ-

det omkring den vestlige Limfjord.  

 

Parameter Enhed 

Blandeprøver Aktionsniveauer 

1 2 3 4 nedre øvre 
Tørstofindhold % 60,5 65,0 71,5 88,8 - - 
Glødetab af total prøve % 3,3 2,9 1,3 0,3 - - 
TBT µg/kg TS 4,40 1,05 <1 <1 7 200 
Arsen mg/kg TS 8,7 7,5 2,3 0,73 20 60 
Bly mg/kg TS 9,5 7,0 2,2 <1,0 40 200 
Cadmium mg/kg TS 0,10 0,071 <0,020 <0,020 0,4 2,5 
Chrom (total) mg/kg TS 14 11 3,3 <1,0 50 270 
Kobber mg/kg TS 9,9 8,0 1,5 <1 20 90 
Kviksølv mg/kg TS 0,049 0,029 0,015 <0,010 0,25 1 
Nikkel mg/kg TS 10 9,0 2,6 0,58 30 60 
Zink mg/kg TS 47 37 14 <3,0 130 500 
Sum af PAH'er 9. mg/kg TS 0,19 <0,10 <0,10 <0,10 3 30 
PCB sum 7 stk. mg/kg TS <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,02 0,2 
Parathion-ethyl mg/kg TS <0,010 <0,010 - - - - 
Methylkviksølv µg/kg TS 0,151 0,288 - - - - 

Tabel 2: Analyseresultaterne er sammenstillet med øvre og nedre aktionsniveau i henhold 

til Klapvejledningen. 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes på tlf. 25 50 55 03. 

Med venlig hilsen 

 
2 Station 93770031 i 2008 og 2011 
3 Station 93750006i 2011 
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Dansk Miljørådgivning A/S 

 
Palle Olsen 
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Bilag  

Bilag 1:  Kortbilag 

Bilag 2: Fotobilag 

Bilag 3: Analyseresultater og kornkurver 

 

 

 

 



Bilag 1 
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Bilag 1 - Situationsplaner med angivelse af prøvetagningssteder 

 

Oversigt over placering af den planlagte nye sejlrende, med angivelse af de 4 delområder.  
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Delområde 1 og 2 – Thyborøn havn 

 
Delområde 3 – Agger havn 
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Delområde 4 – før indsejling tik Agger havn.  



Bilag 2 



Fotodokumentation  

Side 1 af 5 DMR 

 

Dato: 28-05-2021 
Sagsnr.: 2020-1644 

Adresse: Thyborøn Havn – Agger Havn, Ny sejlrende 
 
 
 
 

 
 
 

  
#1.1 Sort silt #1.2 Sort silt og sand 
  

  
#1.3 Sort silt #1.4 Sort silt 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Fotodokumentation  

Side 2 af 5 DMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
#1.5 Sort silt #2.6 Sand 
  

  
#2.7 Sand #2.8 Sand og ler 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentation  

Side 3 af 5 DMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
#2.9 Ler og sand #2.10 Sand 
  

  
#3.11 Sort silt #3.12 Sand 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentation  

Side 4 af 5 DMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
#3.13 Sand #3.14 Sand 
  

  
#3.15 Sand #4.24 Sand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Fotodokumentation  

Side 5 af 5 DMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
#4.25 Sand grus #4.26 Grus, ral 
  

  
#4.27 Sand #4.28 Sand 
  

  
  
 

 



Bilag 3 



Sample label: 127540/21 127541/21 127542/21 127543/21

Lab. ID: 001 002 003 004

Total weight of sample: [g] 18.13 22.34 38.61 38.45

q < 0.002 mm [%] 1.38 0.99 0.14 0.00

q 0.002-0.004 mm [%] 5.53 4.07 0.84 0.00

q 0.004-0.008 mm [%] 10.43 7.96 1.90 0.00

q 0.008-0.016 mm [%] 11.51 8.82 2.22 0.00

q 0.016-0.032 mm [%] 10.61 7.75 1.81 0.00

q 0.032-0.063 mm [%] 8.26 6.35 1.40 0.00

q < 0.063 mm [%] 47.72 35.95 8.30 0.02

q 0.063-0.125 mm [%] 9.43 10.02 4.67 0.18

q 0.125-0.250 mm [%] 34.08 34.33 29.38 7.88

q 0.250-0.500 mm [%] 6.45 13.07 42.37 55.45

q 0.500-1.000 mm [%] 1.05 5.64 6.97 8.27

q 1.000-2.000 mm [%] 0.33 0.49 2.15 3.90

q 2.000-4.000 mm [%] 0.55 0.22 2.49 4.66

q 4.000-8.000 mm [%] 0.39 0.27 3.68 4.37

q 8.000-16.000 mm [%] 0.00 0.00 0.00 15.27

q 16.00-31.50 mm [%] 0.00 0.00 0.00 0.00

q 31.50-63.00 mm [%] 0.00 0.00 0.00 0.00

q > 63.00 mm [%] 0.00 0.00 0.00 0.00

Q < 0,002 mm [%] 1.38 0.99 0.14 0.00

Q < 0.004 mm [%] 6.91 5.06 0.97 0.00

Q < 0.008 mm [%] 17.34 13.03 2.87 0.00

Q < 0.016 mm [%] 28.85 21.85 5.09 0.01

Q < 0.032 mm [%] 39.46 29.60 6.90 0.01

Q < 0.063 mm [%] 47.72 35.95 8.30 0.02

Q < 0.125 mm [%] 57.15 45.97 12.97 0.20

Q < 0.250 mm [%] 91.23 80.30 42.35 8.08

Q < 0.500 mm [%] 97.68 93.37 84.72 63.53

Q < 1.000 mm [%] 98.73 99.02 91.69 71.81

Q < 2.000 mm [%] 99.06 99.51 93.84 75.71

Q < 4.000 mm [%] 99.61 99.73 96.32 80.36

Q < 8.000 mm [%] 100.00 100.00 100.00 84.73

Q < 16.00 mm [%] 100.00 100.00 100.00 100.00

Q < 31.50 mm [%] 100.00 100.00 100.00 100.00

Q < 63.000 mm [%] 100.00 100.00 100.00 100.00

q -fraction percentage part,  Q - fraction cumulative part.

Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:

Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR2152786

R E S U L T S  O F  G R A I N  S I Z E  A N A L Y S I S

Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser 

diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm). Fractions > 63 mm, 31.5-63 mm, 16-31.5 mm, 8-16 mm, 4-8 mm, 2-

4 mm, 1-2 mm, 0.5-1 mm, 0.25-0.50 mm, 0.125-0.25 mm and 0.063-0.125 mm were determined by wet sieving 

method, other fractions were determined from the fraction "<0.063 mm" by laser particle size analyzer using liquid 

dispersion mode.
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Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR2152786

R E S U L T S  O F  G R A I N  S I Z E  A N A L Y S I S
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Sagsnavn: 2021-1644
Lokalitet: Thyborøn-Agger sejlrende
Udtaget: 27-05-2021
Prøvetype: Sediment 
Prøvetager: Rekv./PO
Kunde: Dansk Miljørådgivning A/S, Fabriksvej 13, 6980 Tim, Att. Freddy S. Petersen

Udskrevet: 23-06-2021
Version: 1
Modtaget: 28-05-2021
Analyseperiode: 28-05-2021 - 

23-06-2021
Ordrenr.: 649459

Dansk Miljørådgivning A/S
Fabriksvej 13
6980 Tim
Att.: Dansk Miljørådgivning A/S

side 1 af 3

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 127540/21 127541/21 127542/21 127543/21

Prøve ID: Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 Delområde 4
Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t
Kommentar *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
Tørstofindhold 60.5 65.0 71.5 88.8 % DS 204:1980

Glødetab af total prøve 3.3 2.9 1.3 0.3 % DS 204:1980

Arsen, As 8.7 7.5 2.3 0.73 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Bly, Pb 9.5 7.0 2.2 <1.0 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Cadmium, Cd 0.10 0.071 <0.020 <0.020 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Chrom (total), Cr 14 11 3.3 <1.0 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Kobber, Cu 9.9 8.0 1.5 <1 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Kviksølv, Hg 0.049 0.029 0.015 <0.010 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 16175-
1:2016

Nikkel, Ni 10 9.0 2.6 0.58 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Zink, Zn 47 37 14 <3.0 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

PAH'er, 9 stoffer - REFLAB 4:2008

Phenanthren 0.020 <0.010 0.013 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Anthracen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Fluoranthen 0.041 0.012 0.017 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Pyren 0.033 <0.010 0.013 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(a)anthracen 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Chrysen 0.019 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benz(a)pyren 0.017 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.025 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(ghi)perylen 0.028 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Sum af PAH'er 9 komp. # 0.19 <0.10 <0.10 i.p. mg/kg TS REFLAB 4:2008

PCB i jord, fast m.m. - EPA 8082, mod.

PCB congen 28 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 52 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 101 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 118 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 138 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 153 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 180 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB sum 7 stk. # <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 mg/kg TS EPA 8082, mod.

Total PCB, sum af PCB 7 stk. x 
5

# <0.035 <0.035 <0.035 <0.035 mg/kg TS Beregning

Parathion-ethyl <0.010 <0.010 mg/kg TS AK90 - GC/MS/SIM

Kornstørrelsesfordeling *2 se bilag se bilag se bilag se bilag - ISO 11277:2009

Tørstofindhold 105°C *3 62.0 67.3 81.4 90.4 % SS 028113

Organotinforbindelser, TBT - SS-EN ISO 23161:2011

Tributyltin, TBT-Sn *4 1.80 0.43 <1 <1 µg Sn/kg 
TS

SS-EN ISO 23161:2011 + 
beregning

Tributyltin-cation *4 4.40 1.05 <1 <1 µg/kg TS SS-EN ISO 23161:2011

Methylkviksølv *4 0.151 0.288 ng/g TS Underleverandør - GC-ICP-
MS

Kommentar

*1 Ingen kommentar
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*2 # Underleverandør: ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030
*3 Underleverandør: ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*4 Underleverandør: ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030

Sofie Askjær Hass
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR2152786 18-Jun-2021 

:: LaboratoryCustomer ALS Czech Republic, s.r.o.ALS DENMARK A/S

: :ContactContact Client ServiceModtag

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany

190 00  Czech Republic

Bakkegardsvej 406 A

3050 Humlebaek Denmark

:: E-mailE-mail modtag@milana.dk customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

::Project Page 1 of 3(18.06.2021) 649459

:Order number ---- :Date Samples 

Received

07-Jun-2021 

:Quote number PR2012ALSSC-DK0006 

(CZ-250-11-0704)
Site : ---- :Date of test 07-Jun-2021 - 18-Jun-2021

::Sampled by client QC Level ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples. If the section "Sampled by" of the 

Certificate of analysis states: "Sampled by Customer" then the results relate to the sample as received.

Responsible for accuracy Testing Laboratory No. 1163

Accredited by CAI according to

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Signatories Position

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

The company is certified according to ČSN EN ISO 14001 (Environmental management systems) and ČSN ISO 45001 

(Occupational health and safety management systems)

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eu



:Issue Date

2 of 3:Page

Work Order :

:Customer

PR2152786

ALS DENMARK A/S

18-Jun-2021 

Analytical Results

127542/21127541/21127540/21Client sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR2152786-001 PR2152786-002 PR2152786-003

[07-Jun-2021][07-Jun-2021][07-Jun-2021]Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Fraction 31.5-63 mm S-GRAINSIZ %0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fraction 16-31.5 mm S-GRAINSIZ %0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fraction 8-16 mm S-GRAINSIZ %0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fraction 4-8 mm S-GRAINSIZ %0.010 3.680.268± 0.0390.386 ± 0.368± 0.027

Fraction 2-4 mm S-GRAINSIZ %0.010 2.490.224± 0.0550.551 ± 0.249± 0.022

Fraction 1-2 mm S-GRAINSIZ %0.010 2.150.492± 0.0330.331 ± 0.215± 0.049

Fraction 0.5-1 mm S-GRAINSIZ %0.010 6.975.64± 0.1051.05 ± 0.697± 0.564

Fraction 0.25-0.5 mm S-GRAINSIZ %0.010 42.413.1± 0.6456.45 ± 4.24± 1.31

Fraction 0.125-0.25 mm S-GRAINSIZ %0.010 29.434.3± 3.4134.1 ± 2.94± 3.43

Fraction 0.063-0.125 mm S-GRAINSIZ %0.010 4.6710.0± 0.9439.43 ± 0.467± 1.00

Fraction 0.032-0.063 mm S-GRAINSIZ %0.010 1.406.35± 0.8268.26 ± 0.140± 0.635

Fraction 0.016-0.032 mm S-GRAINSIZ %0.010 1.817.75± 1.0610.6 ± 0.181± 0.775

Fraction 0.008-0.016 mm S-GRAINSIZ %0.010 2.228.82± 1.1511.5 ± 0.222± 0.882

Fraction 0.004-0.008 mm S-GRAINSIZ %0.010 1.907.96± 1.0410.4 ± 0.190± 0.796

Fraction 0.002-0.004 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.8364.07± 0.5535.53 ± 0.084± 0.407

Fraction > 63 mm S-GRAINSIZ %0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fraction < 0.002 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.1370.988± 0.1381.38 ± 0.014± 0.099

--------127543/21Client sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR2152786-004 ---- ----

--------[07-Jun-2021]Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Fraction 31.5-63 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction 16-31.5 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction 8-16 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 1.5315.3 --------

Fraction 4-8 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.4374.37 --------

Fraction 2-4 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.4664.66 --------

Fraction 1-2 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.3903.90 --------

Fraction 0.5-1 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.8278.27 --------

Fraction 0.25-0.5 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 5.5455.4 --------

Fraction 0.125-0.25 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.7887.88 --------

Fraction 0.063-0.125 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.0180.184 --------

Fraction 0.032-0.063 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction 0.016-0.032 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction 0.008-0.016 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction 0.004-0.008 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction 0.002-0.004 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction > 63 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction < 0.002 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

When sampling time information is not provided by the client, sampling dates are shown without a time component.  In these instances, the time 

component has been assumed by the laboratory for processing purposes.  Measurement uncertainty is expressed as expanded measurement 

uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty. The MU does not include sampling uncertainty.

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Descriptions

Location of test performance: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa  Czech Republic 470 01

CZ_SOP_D06_07_120 (CSN EN ISO 17892-4; CSN EN 933-1; CSN EN 933-2; BS ISO 11277; instructions TOM 23/1) 

Determination of graininess of solid samples by the combined method of the sieve analyses and the laser diffraction.

S-GRAINSIZ

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.euThe company is certified according to ČSN EN ISO 14001 and ČSN ISO 45001
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A “*“ symbol preceding any method indicates laboratory or subcontractor non-accredited test. If the UNICO-SUB code is stated in the 

method table, this only informs that the tests have been performed by a subcontractor and the results are given in an annex to the test 

report, including information on test accreditation. In the case when a procedure specified in an accredited method was used for 

non-accredited matrix, the reported results are non-accredited; please refer to information in General Comment section on the front 

page. If the report contains subcontracted analyses, those are made in a subcontracted laboratory outside the laboratories ALS 

Czech Republic, s.r.o.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.euThe company is certified according to ČSN EN ISO 14001 and ČSN ISO 45001
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