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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   
 

 

Hirtshals Havn 
 

     

 

Adresse   
 

 

Norgeskajen 11 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 9850 Hirtshals 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

96 56 50 00  hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk 
 

     

 
 

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

 

 

 

Navn   
 

 

Skov- og Naturstyrelsen 
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Adresse   
 

 

Førstballevej 2 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 7183 Randbøl 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

72 54 30 00  nst@nst.dk 
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 
 

 

Navn   
 

 

Karen Riisgaard 
 

     

 

Adresse   
 

 

Parallelvej 2 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 2800 Lyngby 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

56 40 37 40  knrd@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 
 

 

07/11/2019 

Karen Riisgaard,   

 

     

 
 

     

 

D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 

Norgeskajen 11 og Plantørvej 1 
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

9850 Hirtshals Hjørring Kommune 

 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   

 

 

Matrikel 252a og 13g, Horneby, Hirtshals 
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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  

 

NB: En fuld projektbeskrivelse og miljøscreening er vedhæftet. 
 
Projektbeskrivelse 
Skagenfiber A/S planlægger anlæg af et fiberkabel mellem Larvik i Norge og Hirtshals i Danmark. 
Kabelforbindelsen hedder Skagenfiber West. Den fulde kabellængde er 168 km, hvoraf 66 km er beliggende 
i dansk farvand. Den tiltænkte placering af kablet er valgt på baggrund af eksisterende viden havbunden 
skades mindst muligt og minimerer risikoen for ulykker og gener for fiskeriet. Dog kan kabelrutens placering 
blive ændret i takt med at de geofysiske og geotekniske undersøgelser foreligger. Ændring af kablets 
placering vil ske indenfor forundersøgelsesområdet, som omfatter en korridor på 500 m (±250 m fra tiltænkt 
placering).  
 
Undersøgelser af kabelplacering 
Kablets placering er blevet bestemt på baggrund af forudgående skrivebordsstudie foretaget i 2018. Der er 
foreløbigt ikke foretaget geotekniske eller marine forundersøgelser.  
 
Den eksakte placering af kablet forudsætter geofysiske og geotekniske undersøgelser. Ansøgning om 
geotekniske undersøgelser er indeholdt i denne ansøgning. Tilladelse til geofysiske undersøgelser vil blive 
foretaget separat.  
 
Geotekniske undersøgelser 
På baggrund af eksisterende information omkring geologien forventes der udført geotekniske undersøgelser 
i 3 til 5 lokationer langs kabelruten. De geotekniske undersøgelser, der har til formål at karakterisere 
overfladenære aflejringer, vil indbefatte prøvetagning i rør med en diameter på omtrent 100 mm til en dybde 
af 2 til 3 m under havbunden. 
 
Lokationerne for prøvetagningen vil blive fastlagt ud fra resultaterne af de geofysiske undersøgelser der vil 
give et billede af variationen i geologien langs kabelruten. 
 
Anlæg på land 
På land lægges kablet uden om værdifulde naturlokaliteter. Kablet går i land ved Hirtshals Havn og 
anlægges ved siden af molen, som beskytter Hirtshals Havn. Kablet føres i land på havneområdet. Det 
såkaldte Beach Man Hole (BMH) vil blive lavet i et teknisk anlæg til vindmøller, som er ved at blive opstillet 
parallelt med det her ansøgte projekt. Skagenfiber A/S har indgået aftale med ejeren af vindmøllerne om 
dette. Fra BMH vil kablet blive lagt i eksisterende rørledninger, som er anlagt i forbindelse med vindmøllerne. 
 
Anlæg til søs 
Kablet blive anlagt i trawlsikker dybde (target burial depth: 1-1,5 meter). I områder hvor sedimentet er hårdt 
vil nedgravningsdybden kunne være mindre, men da fast sediment giver bedre beskyttelse, vil det fortsat 
være i trawlsikker dybde. I kuperede områder med mange sten, vil kablet blive lagt på en måde, så det 
kablet får den nødvendige beskyttelse. Blotlægning af kablet vil undgås, da dette kan medføre, at 
fiskeredskaber og andet udstyr kan komme ind under kablet med risiko for at sidde fast eller ødelægge 
kablet. 
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Området for kabelplaceringen er på søterritoriet udpeget som Natura 2000 område og indeholder 
naturtyperne Rev (1170) og Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110). Kabelruten 
vil blive ført udenom disse naturtyper og nedgravning i nærheden af kortlagte naturtyper vil blive foretaget 
med dykkere.  
 
Den nøjagtige placering af kablet på søterritoriet fastlægges efter opmåling. Anlæg af søkablet baseres på 
tilgængelig information og marine undersøgelser foretaget i området. Kablets placering kan ændres såfremt 
kabellængden ikke øges eller kablet føres igennem områder, hvor nedgravning er vanskelig over større 
strækninger. Fra basislinjen og ud til ca. 15 meters dybde, vil anlæg blive foretaget af dykkere på en 
skånsom måde, som tager hensyn til stenrev. Der er planlagt min. 150 meters afstand til kortlagte stenrev og 
andre værdier, som f.eks. skibsvrag. 
 
Miljø og Natura 2000 screening 
Der er foretaget en foreløbig screening af projektets påvirkning på miljøforhold. Screeningen omfatter en 
vurdering af, om der vil være væsentlig påvirkning af Natura 2000 område H1 (Skagen og Skagerrak).  I 
screeningen indgår også påvirkning af arter listet på Habitatdirektivets bilag IV (Bilag IV arter) 
Screeningen konkluderer at påvirkningerne kun er relateret til gravearbejdet til søs og dermed kortvarige (2-3 
dage). Påvirkningerne omfatter begrænset forstyrrelse af havbunden, sedimentspredning og undervandsstøj 
som følge af anlægsarbejdet. Påvirkning af natur og socioøkonomiske forhold (herunder fiskeri og 
eksisterende infrastruktur) vurderes som lille.  
 
Kablet berører Natura 2000 område nr. 1 (Skagen og Skagerrak), som består af Habitatområde H1. Området 
er udpeget for at beskytte habitatnaturtypen Sandbanke (1110) og arten Marsvin (1351). Natura 2000 
området blev senest kortlagt i 2019, hvor det også fremgår at stenrev er udbredt nær kysten.  
 
Samlet set vurderes det i Natura 2000 screeningen, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning på 
arten Marsvin (1351) samt naturtyperne Rev (1170) og Sandbanke (1110) og at områdets integritet bevares. 
Herudover vurderes det, at påvirkningen på bilag IV arten marsvin er forbigående og at artens økologiske 
funktionalitet kan opretholdes.  
 
Krydsninger af eksisterende kabler og rør 
I dansk farvand krydser kabelruten ingen aktive kabler eller rørledninger. Kablet vil krydse to kabler, som er 
ude af drift (OOS-kabler). OOS-kablerne er allerede fjernet i følge oplysninger fra kabeleier (Telenor og 
TDC), således at der ikke sker krydsning af kabler.  
 
Der er ingen kendte rørledninger, som krydser den planlagte kabelrute på danske søterritorium. 
 
Beskyttede områder 
Den jyske vestkyst er beskyttet som klitfredningszone.  Beskyttelsen har til formål at beskytte klitter, men 
også for at forhindre sandflugt. Klitfredningen strækker sig normalt fra kystlinjen og 300 meter ind.  
Skagenfiber West vil krydse et klitfredet areal uden klitbeplantning. Det vurderes på den baggrund at anlæg 
af kablet ikke vil medføre skade, der er i strid med fredningens formål. Såfremt kablet krydser områder med 
værdifuld natur, vil kablet blive anlagt med underboring. Entreprenørmaskiner vil ikke berøre klitter. 
 
 
Fiskeri 
Anlægsarbejdet vil kunne påvirke fiskeriet kortvarigt i forbindelse med etablering af kabelanlægget i 
Skagerrak, men efter etablering vil fiskeri igen være muligt, da Skagenfiber A/S vil søge, og forventer at 
opnå, dispensation for fiskeriforbuddet omkring kablet. Påvirkninger af fiskeri ved fjernelse af kablet vurderes 
at være sammenlignelig med påvirkningen i anlægsfasen og dermed ubetydelig. 
 
 
Forventet levetid 
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Kablets forventede levetid er 20-25 år. Skagenfiber A/S vil indgå langsigtede lejeaftaler med kunder, som har 
en varighed på mindst 20 år, med ret til fornyelse. 
 

 

Figur 1. Oversigtskort over placering af fiberkabel. 1. Skagenfiber West er markeret med rød linje 
(bufferzone angivet med skravering). 
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Figur 2 Oversigtskort over placering af søkablet i den kystnære zone med angivelse af beskyttede 

områder og matrikelnumre. 
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 

Kan evt. uddybes i bilag 
 

 

NB: En fuld projektbeskrivelse er givet i bilag A. 
 
På lavt vand (<15 m), vil kablet blive anlagt af dykkere. Fra 2 sømil og ud til den danske Eksklusive 
Økonomiske Zone (EEZ) vil kablet blive anlagt med en plov, som trækkes efter et specialfartøj. Pløjning 
er en standard procedure for nedgravning af kabler og er valgt, fordi den er en skånsom metode til at 
nedgrave kabler med. Pløjningen medfører et spor på 30-50 cm, hvor sedimentet løftes op – og lægges 
tilbage. Nedlægningen afhænger af vejrforhold, men forventes at vare ca. 10 dage (strækningen Larvik-
Hirtshals) og 2-3 dage i dansk farvand. På land graves en smal grøft, hvori kablet lægges, hvorefter 
grøften tildækkes.  
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Figur 3             Placering af Skagenfiber West forbi udpegede Natura 2000 naturtyper.  
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 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³  

 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 
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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  m³  

 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

 

- Bilag A Skagenfiber West, Projektbeskrivelse og miljøscreening Danmark 
- Bilag B: Søkort med kabeltraché 
- Bilag C: Matrikelkort med kabeltraché 

 

 

     

 
 

     

 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  

 06/11/2019 Karen Riisgaard 
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Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 
7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 

 

 

Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 

- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses 
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk synspunkt 

 

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 

 

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 
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1 Resumé 

Skagenfiber A/S planlægger anlæg af et fiberkabel mellem Larvik i Norge og 

Hirtshals i Danmark. Kabelforbindelsen hedder Skagenfiber West.  

Dette dokument beskriver projektet som det er planlagt på nuværende tids-

punkt, og indeholder en screening af potentielle miljøpåvirkninger som projek-

tet vurderes at medføre under anlæg, drift og fjernelse af kablet. Screeningen 

omfatter en vurdering af, om der vil være væsentlig påvirkning af Natura 2000 

område H1 (Skagen og Skagerrak). I screeningen indgår også påvirkning af ar-

ter listet på Habitatdirektivets bilag IV (Bilag IV arter). 

I screeningen vurderes, at påvirkningerne primært er relateret til gravearbejdet 

til søs og dermed kortvarige (2-3 dage). Påvirkningerne omfatter forstyrrelse af 

havbunden, sedimentspredning og undervandsstøj som følge af anlægsarbejdet. 

Påvirkningerne vurderes som ubetydelig.  

Kablet berører Natura 2000 område nr. 1 (Skagen og Skagerrak), som består af 

Habitatområde H1. Området er udpeget for at beskytte habitatnaturtypen Sand-

banke med vedvarende dække af havvand (1110) og arten marsvin (1351). Na-

tura 2000 området blev senest kortlagt i 2019, hvor det også fremgår at natur-

typen stenrev (1170) er udbredt nær kysten.  

Samlet set vurderes det i Natura 2000 screeningen, at projektet ikke vil medføre 

væsentlig påvirkning på arten Marsvin (1351) samt naturtyperne Rev (1170) og 

Sandbanke (1110) og at områdets integritet bevares. Herudover vurderes det, 

at påvirkningen på Bilag IV arten marsvin er forbigående og at artens økologiske 

funktionalitet kan opretholdes.  
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2 Introduktion 

COWI A/S ansøger på vegne af Skagenfiber A/S, om tilladelse til anlæg af et 

fiberkabel mellem Larvik i Norge og Hirtshals i Danmark. Kabelforbindelsen 

hedder Skagenfiber West. Søkablet overgår til et normalt landfiberkabel på 

land.  

I Danmark er Kystdirektoratet den ansvarlige myndighed for at give tilladelse til 

anlæg af datakabler på søterritoriet samt på kysten. Denne rapport præsenterer 

projektbeskrivelsen samt en screening af potentiel påvirkning af miljø- og natur, 

herunder Natura 2000 og Bilag IV arter.  

Følgende miljømæssige parametre er inkluderet i screeningen: 

› Natura 2000 områder og Bilag IV arter 

› Bentisk flora, fauna og habitater 

› Fisk 

› Marine pattedyr 

› Fugle 

› Skibstrafik 

› Eksisterende og planlagt infrastruktur 

› Arealanvendelse 

› Marin arkæologi og kulturarv 

› Havstrategidirektivet 

› Vandrammedirektivet 

 

Den planlagte kabelrute fremgår af Figur 2-1. 
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Figur 2-1 Oversigtskort over placering af fiberkabel. 1. Skagenfiber West er markeret 

med rødt. 
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3 Beskrivelse af anlægget 

Den fulde kabellængde er 168 km, hvoraf 66 km er beliggende i dansk farvand 

(Figur 3-1). Kablet vil blive anlagt som angivet med den røde linje med en buf-

ferzone på ±250 meter. En 250 meter bufferzone er valgt for at kunne styre 

udenom eventuelle gamle vrag, rev eller hvis kablet af tekniske årsager ikke kan 

nedgraves. 

 

Figur 3-1 Placering af Skagenfiber West i dansk farvand (EEZ). Tiltænkt placering 

(rød linje) og bufferzone (skraveret område). 
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3.1 Lovgrundlag 

Etablering af søkabel på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet jf. 

§16 a stk. 1, nr. 2 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK 57 af 21/01/2019). Herud-

over behandler Kystdirektoratet ansøgningen efter naturbeskyttelsesloven (LBK 

240 af 13/3/2019) i det der ikke må ske ændring i tilstanden af klitfredede area-

ler.  

Krav til ansøgningen er beskrevet i vejledning til ansøgning om anlæg på søterri-

toriet. Før Kystdirektoratet foretager en beslutning, bliver ansøgningen sendt i 

stjernehøring hos relevante myndigheder. Den interne høring varer normalt 4-8 

uger. Ansøgningen vil herudover blive sendt til relevante interessenter og blive 

offentliggjort på Kystdirektoratets hjemmeside. Tilladelsen gives kun hvis pro-

jektet opfylder en række betingelser. Der kan herudover blive stillet en række 

vilkår til f.eks. anlægsmetoder eller undersøgelser. 

3.1.1 National lovgivning 

Tabel 3-1 angiver den relevante lovgivning for planlægning af søkabel i dansk 

farvand. 

Tabel 3-1 Relevant lovgivning. 

Lovgrundlag Relevans 

Bekendtgørelse om administration af 

internationale naturbeskyttelsesom-

råder samt beskyttelse af visse arter 

for så vidt angår kystbeskyttelsesfor-

anstaltninger samt etablering og ud-

videlse af visse anlæg på søterrito-

riet (BEK nr 1062 af 21/08/2018). 

 

§4: Hvis den kompetente myndig-

hed efter høring af andre berørte 

offentlige myndigheder vurderer, 

at projektet kan påvirke et interna-

tionalt naturbeskyttelsesområde 

væsentligt, skal der foretages en 

konsekvensvurdering af projektets 

virkning på det internationale na-

turbeskyttelsesområde under hen-

syn til bevaringsmålsætningen for 

det pågældende område.    

Bekendtgørelse af lov om naturbe-

skyttelse (Naturbeskyttelsesloven) 

(LBK no. 240 of 13/3/2019) 

§8: Der må ikke foretages ændring 

i tilstanden af klitfredede arealer.  
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Bekendtgørelse af museumsloven 

(Museumsloven) (LBK nr. 358 af 

08/04/201) 

§25: Bygherren kan forud for arbej-

det anmode om en arkivalsk kontrol. 

Det ansvarlige museum vurderer om 

der er behov for en arkivalsk under-

søgelse.  

Bekendtgørelse af lov om registre-

ring af ledningsejere (LBK nr. 206 of 

15/03/2018) 

§6: Enhver ledningsejer, som er om-

fattet af loven, har pligt til at indbe-

rette oplysninger til Ledningsejerre-

gistret. 

Bekendtgørelse om beskyttelse af 

søkabler og undersøiske rørledninger 

(Kabelbekendtgørelsen) 
 

§4: Et kabel- eller rørledningsfelt 

omfatter en 200 m bred beskyttel-

seszone langs med og på hver side 

af kablet eller rørledningen. 

Bekendtgørelse om sejladssikkerhed 

ved entreprenørarbejder og andre 

aktiviteter mv. i danske farvande 

(BEK nr. 1351 af 29/11/2013) 

§3: En aktivitet må kun gennemfø-

res, hvis den ansvarlige har foreta-

get en konkret vurdering af risikoen, 

som viser, at sejladssikkerheden 

ikke vil blive nævneværdigt forrin-

get, og at den frie sejlads ikke hin-

dres. 

 

 

3.1.2 Habitat Direktivet 

I EU er værdifulde naturområder, vilde dyr og planter beskyttet via Natura 

2000-direktiverne, som består af Habitatdirektivet1 og Fuglebeskyttelsesdirekti-

vet1. I Danmark er direktiverne implementeret i Habitatbekendtgørelsen (BEK 

nr. 1595 af 06/12/2018). I henhold til direktiverne har Miljø- og Fødevaremini-

steriet udpeget en række internationalt beskyttede områder (Natura 2000-områ-

derne).  

Det følger af Habitatbekendtgørelsens § 6 og § 7, at der ikke lovligt kan medde-

les tilladelse til et projekt, hvis det medfører en væsentlig negativ indvirkning på 

de arter og naturtyper, som et Natura 2000-område er udpeget for at beskytte. 

Det skal således sandsynliggøres, at Natura 2000-området ikke påvirkes 

                                                

1 Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979, om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer 
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væsentligt af et projekt, og at projektet ikke medfører, at målsætningerne i Na-

turplanerne ikke kan opfyldes.  

Hvis Natura 2000-screeningen (også kaldet væsentlighedsvurderingen) viser, at 

det ikke kan udelukkes, at et eller flere af udpegningsgrundlagene kan påvirkes 

væsentligt, skal der gennemføres en Natura 2000-konsekvensvurdering.   

Hvis en Natura 2000-screening eller en eventuel fuld Natura 2000 konsekvens-

vurdering ikke kan udelukke, at der vil ske skade på Natura 2000-områdets ud-

pegningsgrundlag eller områdets integritet, kan projektet ikke meddeles tilla-

delse.  

Som udgangspunkt er det ikke en væsentlig påvirkning af habitat-naturtyper på 

et Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag, hvis projektet ikke forhindrer, at 

naturtypen opnår og/eller bevarer en gunstig bevaringsstatus. Dvs. hvis:  

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

område, er stabile eller i udbredelse.  

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

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

en overskuelig fremtid.  

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

turtype, er gunstig som defineret nedenfor.  

Som udgangspunkt er det ikke en væsentlig påvirkning af arter på udpegnings-

grundlaget, hvis projektet ikke forhindrer, at arten opnår og/eller bevarer en 

gunstig bevaringsstatus, dvs. hvis:  

› Artens udsving i bestandstørrelse, som følge af projektet, ikke er større end 

den naturlige udsving i bestandstørrelse.   

› Der sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang 

sigt at bevare artens bestande.   

3.1.3 Bilag IV  

Der skal i henhold til habitatdirektivet2 træffes de nødvendige foranstaltninger 

for at sikre en streng beskyttelse i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- 

og plantearter, der er nævnt i direktivets Bilag IV (Bilag IV arter).  

                                                
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt 

vilde dyr og planter 
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Habitatdirektivets bestemmelser indebærer, at en plan eller et projekt ikke kan 

gennemføres, hvis det ansøgte projekt kan forhindre at artens funktionalitet kan 

opretholdes. Dette indebærer bl.a. at det ansøgte projekt ikke må føre til drab 

eller forsættelig skade af individer eller beskadige/ødelægge yngle- eller raste-

områder for Bilag IV dyrearter. Bestemmelserne er gældende både inden- og 

udenfor Natura 2000-områder.  

3.2 Dispensationer og tilladelser 

Tabel 3-2 angiver de dispensationer og tilladelser som projektet kræver for at 

kunne gennemføres. 

Tabel 3-2   Nødvendige tilladelser og dispensationer ved anlæg og drift af Skagenfiber 

West. 

Tilladelse/dispensation Ansvarlig myndighed 

Tilladelse til anlæg af kabel på 

søterritoriet 

Kystdirektoratet 

Tilladelse til udførelse af geo-

tekniske undersøgelser 

Kystdirektoratet 

Dispensation til at arbejde i 

områder der er udpeget til klit-

fredning  

Kystdirektoratet 

Dispensation til at arbejde i Na-

tura 2000 område 

Kystdirektoratet 
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4 Projektbeskrivelse 

 

4.1 Kabelejer 

Skagenfiber er et norsk selskab etableret i 2017, som ejes af 6 aktionærer. Fi-

nansiering af kablet vil medføre at ejerforholdene i Skagenfiber ændres. Drift og 

ledelse af selskabet vil dog være uændret. Denne ansøgning forudsætter at æn-

dringer i ejerforhold ikke ændrer præmisserne for en tilladelse. 

4.2 Formål med kabelruten 

Norge har i dag en mangelfuld dækning af kommunikationskabler. Ca. 80% af 

internettrafikken går på land via Stockholm og derfra til København, før den når 

resten af Europa. Den nuværende løsning fungerer, men er sårbar. Da der ikke er 

alternative ruter, vil problemer i f.eks. Sverige give konsekvenser for internetfor-

bindelsen i Norge. Herudover ønsker den norske regering at kunne lede sikker-

hedspolitisk kommunikation udenom Sverige, som ikke er medlem af NATO.  

 

Den norske regering har derfor bevilget NOK 100 mio. til anlæg af fibernet 

udenom Sverige. Skagenfiber A/S har været i kontakt med det norske forsvar 

samt Forsvarsdepardementet i Norge, som begge støtter projektet.  

 

I drift forventes kablet at blive benyttet af det norske forsvar og andre offentlige 

instanser. Kablet har således en vigtig samfundsværdi og er vigtig for Norges 

nationale sikkerhed. Herudover er det nødvendigt at knytte fremtidige datacentre 

i Danmark og Norge sammen. Dette styrker Norge og Danmarks position som 

værtsland for f.eks. Google, Facebook, Apple etc. 

4.3 Kabelrute og placering 

Kabelruten er designet af Skagenfiber A/S, og den er valgt fordi den vurderes 

som mest optimal i forhold til miljø, socioøkonomi og fysiske forhold. Den til-

tænkte placering af kablet er valgt på baggrund af eksisterende viden havbun-

den skades mindst muligt og minimerer risikoen for ulykker og gener for fiske-

riet. Dog kan kabelrutens placering blive ændret i takt med at de geofysiske og 

geotekniske undersøgelser foreligger. Ændring af kablets placering vil ske inden-

for forundersøgelsesområdet, som omfatter en korridor på 500 m (±250 m fra 

tiltænkt placering).  

 

Den tiltænkte placering af Skagenfiber West samt bufferzone fremgår af Figur 2-1. 

Kablets fulde længde er 168 km, hvoraf 66 km er placeret i dansk farvand og ca. 

340 m på land i Hirtshals, Danmark.  

 



 

 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A122272/Documents/03%20Project%20documents/Ans%C3%B8gning/VVM%20screening/A12272_002_Screening_0.1.DOCX 

 

4.3.1 Undersøgelser af kabelplacering 

Kablets placering er blevet bestemt på baggrund af forudgående skrivebordsstu-

die foretaget i 2018. Der er foreløbigt ikke foretaget geotekniske eller marine 

forundersøgelser.  

Den eksakte placering af kablet forudsætter geofysiske og geotekniske undersø-

gelser. Ansøgning om geotekniske undersøgelser er indeholdt i denne ansøg-

ning. Tilladelse til geofysiske undersøgelser vil blive foretaget separat.  

4.3.2 Geotekniske undersøgelser 

På baggrund af eksisterende information omkring geologien forventes der udført 

geotekniske undersøgelser i 3 til 5 lokationer langs kabelruten. De geotekniske 

undersøgelser, der har til formål at karakterisere overfladenære aflejringer, vil 

indbefatte prøvetagning i rør med en diameter på omtrent 100 mm til en dybde 

af 2 til 3 m under havbunden.  

Lokationerne for prøvetagningen vil blive fastlagt ud fra resultaterne af de geo-

fysiske undersøgelser der vil give et billede af variationen i geologien langs ka-

belruten. 

4.3.3 Anlæg af kabel på land 

På land lægges kablet uden om værdifulde naturlokaliteter. Kablet går i land ved 

Hirtshals Havn og anlægges ved siden af den eksisterende mole, som beskytter 

Hirtshals Havn. Kablet føres i land på havneområdet. Det såkaldte Beach Man Hole 

(BMH) vil blive lavet i et teknisk anlæg til vindmøller, som er ved at blive opstillet 

parallelt med det her ansøgte projekt. Skagenfiber A/S har indgået aftale med 

ejeren af vindmøllerne om dette. På land nedlægges kablet i en smal grøft, som 

graves med en gravemaskine (Figur 4-1).  

 

Fra BMH vil kablet blive lagt i eksisterende rørledninger, som er anlagt i forbin-

delse med vindmøllerne.  
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Figur 4-1  Demonstrering af nedlægning af kabel på land. 

 

4.3.4 Anlæg af kabel til søs 

 

Anlægsmetoderne for Skagenfiber West er tilpasset så de i mindst muligt omfang 

påvirker værdifuld natur, arter, fiskeri og færdsel.  

 

Kablet blive anlagt i trawlsikker dybde nede i sedimentet (target burial depth: 1-

1,5 meter). I områder hvor sedimentet er hårdt vil nedgravningsdybden kunne 

være mindre, men da fast sediment giver bedre beskyttelse, vil det fortsat være 

i trawlsikker dybde. I kuperede områder med mange sten, vil kablet blive lagt 

på en måde, så det kablet får den nødvendige beskyttelse. Blotlægning af kablet 

vil undgås, da dette kan medføre, at fiskeredskaber og andet udstyr kan komme 

ind under kablet med risiko for at sidde fast eller ødelægge kablet.  

 

På lavt vand (<15 m), vil kablet blive anlagt af dykkere som benytter mindre 

værktøjer der spuler kablet ned (Figur 4-2). Fra 2 sømil og ud til den danske 

Eksklusive Økonomiske Zone (EEZ) vil kablet blive gravet ned med en plov, som 

trækkes efter et specialfartøj. Pløjning medfører et spor med en bredde på 30-50 

cm, hvor sedimentet løftes op og lægges tilbage. Nedlægningen afhænger af vejr-

forhold, men forventes at vare ca. 10 dage (strækningen Larvik-Hirtshals) og 2-3 

dage i dansk farvand.  

 

Området for kabelplaceringen er på søterritoriet udpeget som Natura 2000 om-

råde og indeholder naturtyperne Rev (1170) og Sandbanke med vedvarende 
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dække af havvand (1110). Kabelruten vil blive ført udenom disse naturtyper og 

nedgravning i nærheden af kortlagte naturtyper vil blive foretaget af dykkere 

som for de øvrige strækninger på lavt vand. Der er planlagt min. 150 meters af-

stand til kortlagte stenrev og andre værdier, som f.eks. skibsvrag. 

Den nøjagtige placering af kablet fastsættes efter endt lægning og opmåling. 

Anlæg af søkablet baseres på tilgængelig information og marine undersøgelser 

foretaget i området. Kablets placering kan ændres indenfor den ansøgte kabel-

korridor, såfremt der er rev eller gamle vrag eller hvis nedgravning ikke er mu-

lig. 
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Figur 4-2  Nedlægning af kabel med dykker på lave vanddybder og nær værdifulde 

naturtyper. 

 

4.4 Krydsninger af eksisterende kabler og rør 

I dansk farvand krydser kabelruten ingen kendte aktive kabler eller rørledninger. 

Kablet vil krydse to kabler, som er ude af drift (OOS-kabler). OOS-kablerne er 

allerede fjernet i følge oplysninger fra kabelejere (Telenor og TDC), således at 

der ikke sker krydsning af kabler.  
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4.5 Sikkerhedszone 

Placeringen af Skagenfiber vil blive registeret i Danmarks Ledningsregister og 

dermed fremgå af elektroniske søkort.  
 

Ved anlæg af søkabler vil der blive registreret en automatisk sikkerhedszone på 

200 meter på hver side af kablet, hvor bundtrawling og optøjring ikke er tilladt. 

Da kablet vil blive nedgravet i trawlsikker dybde, vil Skagenfiber søge dispensa-

tion fra forbuddet, således at der fortsat kan fiskes i området.  Der opfordres 

dog til at bundslæbende redskaber løftes ved krydsning af kablet. 

 

4.6 Forventet levetid 

Kablets forventede levetid er 20-25 år. Skagenfiber A/S vil indgå langsigtede le-

jeaftaler med kunder, som har en varighed på mindst 20 år, med ret til forny-

else. 

4.7 Fjernelse af kabel 

Kablet vil blive fjernet når det ikke længere er aktivt (dvs. efter ca. 20-25 år). 

Dette vil blive gjort med specialfartøjer, som anvendt ved anlægsarbejdet. Va-

righeden vil være ca. en uge. 
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5 Planforhold 

 

5.1 Lokalplaner 

Projektet berører matrikel 252a og 13g, Horne By, Hirtshals. Projektet berører 

delvist Hirtshals Østhavn, der er omfattet af Lokalplan nr. 201-3160-L02 samt 

tillæg til lokalplanen nr. 201.8111-L03. Havneområdet er i lokalplanen kategori-

seret som erhvervsområde, og der er givet tilladelse til opsætning af fire vind-

møller. BMH vil blive lavet i det tekniske anlæg til disse møller. 

5.2 Beskyttede områder 

5.2.1 Klitfredning 

Den jyske vestkyst er beskyttet som klitfredningszone.  Beskyttelsen har til for-

mål at beskytte klitter, men også for at forhindre sandflugt. Klitfredningen 

strækker sig normalt fra kystlinjen og 300 meter ind.  

 

I henhold til Naturbeskyttelsesloven §8 er det ikke tilladt at ændre tilstanden i 

klitfredede områder, herunder fjerne vegetation. 

 

Skagenfiber West vil krydse et klitfredet areal uden klitbeplantning eller anden 

vegetation. Det vurderes på den baggrund at anlæg af kablet ikke vil medføre 

skade, der er i strid med fredningens formål. Hvis kablet krydser områder med 

værdifuld natur, vil kablet blive anlagt med underboring. Entreprenørmaskiner 

vil ikke berøre klitter. 

5.2.2 Fredet område 

Kablet anlægges på et areal øst for Hirtshals Havn, som er omfattet af en fred-

ning. Fredningen er en bekendtgørelsesfredning fra 1947. Fredningen omfatter 

en fredning af sten fra istiden, som er beliggende øst og vest for Hirtshals. Det 

fremgår af fredningen, at stenene ikke må ”fjernes, flyttes, kløves, undergraves 

eller paa anden maade gøres til genstand for noget angreb, som kan paavirke 

den naturtilstand, hvori de hidtil har henligget.” De fredede sten er ikke belig-

gende på arbejdsarealerne for anlæg at Skagenfiber West og bliver dermed ikke 

berørt. Hjørring Kommune og Naturstyrelsen bliver ansøgt parallelt med denne 

ansøgning om dispensation for anlæg af kablet i det fredede område. 

5.2.3 § 3 områder 
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Projektområdet berører ikke direkte § 3 områder. Det nærmeste § 3 område er 

en hede som ligger ca. 25-30 meter fra kabeltracéet. Øvrige nærtliggende § 3 

områder fremgår af Figur 5-1. Indenfor de nærtliggende § 3 områder er der ble-

vet observeret strandtudse og grønbroget tudse. Der er ingen registrerede ob-

servationer af padder på stranden, og det vurderes ikke at vandsamlingerne på 

stranden udgør et fourageringsområde for padder, da de oversvømmes i perio-

der med højvande. Projektet vil dermed ikke direkte eller indirekte påvirke de 

beskyttede områder.   

 

 

Figur 5-1 Oversigtskort over placering af søkablet i den kystnære zone med angi-

velse af beskyttede områder og matrikelnumre. 
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5.3 Råstofindvending 

Kablet krydser ingen områder, hvor der er eksisterende eller planlagt råstofind-

vending. 

5.4 Havstrategi 

Der er ikke lavet en indsatsplan for Skagerrak i Danmarks Havstrategi. Kablet 

krydser således ingen områder udpeget i indsatsprogrammet for Danmarks Hav-

strategi (Miljø- og Fødevareministeriet 2017).  
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6 Screeningsmetode 

6.1 Miljøscreening  

I miljøscreeningen vurderes, hvorvidt en miljøkonsekvensvurdering af projektet 

er nødvendig. Screeningen er foretaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017). Vurderingen 

af påvirkninger omfatter miljøforhold (biologiske, fysiske og kemiske) samt sam-

fundsmæssige forhold.  

I screeningen indgår alle påvirkninger, det vil sige de direkte, indirekte, afledte 

og kumulative effekter samt i forhold til den øvrige udvikling i og omkring pro-

jektområdet. Miljøpåvirkningerne beskrives både i anlægs- og driftsfasen, samt 

ved fjernelse af kablet. 

Følgende miljømæssige og samfundsmæssige parametre er inkluderet i miljø-

screeningen: 

› Natura 2000 og Bilag IV arter  

› Bentisk flora, fauna og bundforhold 

› Fisk 

› Marine pattedyr 

› Fugle 

› Skibstrafik 

› Eksisterende og planlagt infrastruktur 

› Arealanvendelse 

› Marin arkæologi og kulturarv 

› Havstrategidirektivet 

› Vandrammedirektivet 

 

6.2 Natura 2000 og Bilag IV arter 

Vurderingen af projektets mulige påvirkninger af Natura 2000-områder er fore-

taget, så de er i overensstemmelse med EU-direktivernes forpligtigelse og følger 

kravene i vejledningen til Habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, 2015). Der er 

indhentet oplysninger fra MiljøGIS, og relevante kilder er angivet med referencer 

i teksten.    

Vurderingen er foretaget på et overordnet niveau, baseret på de projektoplys-

ninger, som kendes på dette stadie. Vurderingen tager udgangspunkt i den nu-

værende naturtilstand. Naturtyper og arters udbredelse kan ændre sig, og vur-

deringen er derfor et øjebliksbillede.   



 

 

 

  

 SIDE 25/47 

http://projects.cowiportal.com/ps/A122272/Documents/03%20Project%20documents/Ans%C3%B8gning/VVM%20screening/A12272_002_Screening_0.1.DOCX  

Der er foretaget en screening af omfanget af påvirkningen for de naturtyper og 

arter, hvor der er sandsynlighed for en påvirkning. Omfanget af påvirkningen 

bliver vurderet til at være enten væsentlig eller uvæsentlig i henhold til kriteri-

erne beskrevet under lovgrundlag (afsnit 3.1).  

Hvis det i Natura 2000-screeningen ikke kan udelukkes, at det planlagte projekt 

kan medføre en væsentlig påvirkning på områdernes udpegningsgrundlag, skal 

der foretages en Natura 2000-konsekvensvurdering.  

For Bilag IV arterne vurderes om påvirkningerne vil føre til drab eller forsættelig 

skade på individer eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for 

Bilag IV dyrearter eller anden påvirkning af lokale bestande, som kan medføre 

en påvirkning på den økologiske funktionalitet.  

6.3 Potentielle påvirkninger 

Potentielle påvirkninger af projektet, der indgår i miljøscreeningen er angivet i 

Tabel 6-1. 

Tabel 6-1 Potentielle påvirkninger som indgår i screeningen. 

Fase Påvirkning Varighed 

Geoteknisk 

undersøgelse 

› Direkte effekt på bundfauna  › Kortvaring 

Anlæg › Direkte effekter på marin flora of fauna i 

nedgravningsområdet  

› Effekter af sediment der er spildt under 

nedgravningsarbejdet, som spredes med 

strømmen 

› Undervandsstøj og trafik fra nedlæg-

ningsfartøj 

› Kortvarig 

 

 

› Kortvarig 

 

 

 

› Kortvarig 

Drift › Konflikt med eksisterende og planlagt 

infrastruktur  

› Permanent 

Fjernelse › Direkte effekter på marin flora of fauna i 

nedgravningsområdet 

› Effekter af sediment der er spildt under 

nedgravningsarbejdet, som spredes med 

strømmen 

› Undervandsstøj og trafik fra nedlæg-

ningsfartøj 

› Kortvarig 

 

 

 

› Kortvarig 

 

 

› Kortvarig 
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6.4 Kortlægning af natur og havpattedyr 

De biologiske forhold i Skagerrak er i høj grad bestemt af vind- og strømforhold. 

Havstrømmen i Nordsøen er i nordøstlig retning og hastigheden bestemmes pri-

mært af vind og tidevand. I Skagerrak sker der udveksling med den nordatlanti-

ske havstrøm og strømmen roterer mod uret. Strømmønsteret i Nordsøen bety-

der at der transporteres sediment fra syd mod nord, som aflejres i Skagerrak. 

De største aflejringer danner sandbanker. Langt størstedelen af substratet i Ska-

gerrak udgøres således af sand. Den kraftige strøm gør at de sandede områder 

ikke er begroede med vegetation. Sandbankerne er meget dynamiske og udgør 

vigtige habitater for en lang række dyr, som lever nedgravet i sedimentet. De 

sandede områder, og især sandbankerne er ofte artsrige og indeholder nedgra-

vede dyr som havbørsteorme (Polychaeta), muslinger (Bivalvia) og tobis (Am-

modytidae), men også dyr, som lever på havbunden som søpindsvin (Echinoi-

dea), slagestjerner (Ophiuroidea og snegle (Gastropoda) samt forskellige arter 

af fisk, herunder fladfisk. 

Kortlægning af havbundssubstratet (Figur 6-1) viser, at den lavvandede del af 

Skagerrak har et substrat domineret af sandede sedimenter, mens havbunden i 

den dybere del af Skagerrak, kan karakteriseres som dyndet. Det sandede sedi-

ment er levested for bundfaunaarter, som lever i sedimentet eller på sediment-

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

bundsmateriale.  

Selvom de sandede områder dominerer de lavvandede områder, forekommer 

der enkelte områder med spredte sten og stenrev (Miljø- og Fødevareministeriet 

2019). I områder med stenet substrat er der vegetation i form af makroalger 

som brunalger (Phaeophyceae) og rødalger (Rhodophyceae). Herudover kan ste-

nene være koloniserede med koraller og bladmosdyr. Stenrevene udgør således 

beskyttede områder for fauna som fisk og krebsdyr. Herudover forekommer der 

polypdyr (Cnidaria), pighuder (Echinodermata), havsvampe (Porifera), bløddyr 

(Mollusca) og havbørsteorme (Polychaeta). De gunstige forhold for faunaen i 

stenrevene gør stenrevene til et vigtigt fødekammer for de højere trofiske ni-

veauer som fisk, fugle og havpattedyr. 

Havpattedyrene som forekommer i Skagerrak, omfatter gråsæl, spættet sæl og 

marsvin. Gråsæl og spættet sæl forekommer kun sporadisk i Skagerrak i forbin-

delse med fødesøgning og vandring. Skagerrak er et vigtigt fouragerings- og 

yngleområde for marsvin. Populationen i Skagerrak tilhører "Skagerrakpopulati-

onen", som dækker over det nordlige Kattegat, Nordsøen og Skagerrak. Skager-

rakpopulationen anslås til at omfatte ca. 345.000 individer (SCAN III, 2016). 

Der er dog stor årsvariation i antallet, da bestandene flytter sig efter fødetilgæn-

geligheden. Størstedelen af Skagerrak er udpeget til beskyttelse af marsvin gen-

nem Natura 2000 habitatbeskyttelse.  



 

 

 

  

 SIDE 27/47 

http://projects.cowiportal.com/ps/A122272/Documents/03%20Project%20documents/Ans%C3%B8gning/VVM%20screening/A12272_002_Screening_0.1.DOCX  

 

Figur 6-1  Kortlagte substrater i projektområdet. Data fra GEUS 2019.  

 

6.5 Vurdering af påvirkninger under anlæg   

6.5.1 Vandkvalitet (sedimentspredning) 

I forbindelse med pløjning vil der blive et spor må ca. 40-50 cm og en del af se-

dimentet vil blive bragt i suspension. Sedimentet vil sedimentere lokalt i og om-

kring nedpløjningssporet. Fisk og andre pelagiske organismer er følsomme over-

for suspenderet stof, som forekommer i høje koncentrationer. Grænseværdien 

for flugtadfærd hos pelagiske fisk er 10 mg/l, mens påvirkning af larver og 

plankton er ca. 50 mg/l.  

Sedimentspredning ved nedgravning med plov vurderes at være lille og 

begrænset til få timer. Ligeledes er sedimentspredning ved nedgravning af kab-

ler ved brug af dykkere begrænset. Erfaringer fra lignende anlægsarbejder med 

dykkere har vist at overskridelseskriteriet på 10 mg/l begrænset til et areal på 

0.2 km2 i en time (Swanson, Isaji, & Galagan, 2015).  

6.5.2 Bundfauna  

De geotekniske undersøgelser betyder, at der vil blive taget 3-5 kerner fra sedi-

mentet. Hullet vil hurtigt fyldes op igen af den omkringliggende sediment og 

vurderes at være ubetydeligt for bunddyrssamfundet, som hurtigt vil blive gen-

etableret.  
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Som det fremgår af afsnit 4.3.4 skal det planlagte kabel lægges nede i sedimen-

tet tværs gennem Skagerrak. På det lave vand nær molen, vil kablet blive spulet 

ned med dykkere, hvilket kun giver en meget lokal påvirkning. Nedgravning af 

kablet vil påvirke bundfaunasamfundet, der lever i sedimentet i og umiddelbart 

omkring selve graveområdet. De fleste organismer i selve nedlægningssporet vil 

ikke overleve. Desuden kan sand, der suspenderer under pløjning (ca. 1 %) ud-

dybningsarbejdet og som vil sedimentere i umiddelbar nærhed af nedlægnings-

sporet, tildække og aflive bundfaunaorganismer. Pløjning vil direkte påvirke 

bundfaunaen over et samlet areal på ca. 2 ha. 

Da der er tale om et smalt spor, vil området hurtigt blive koloniseret af bundfau-

naorganismer som følge af indvandring af voksne individer og nedslag af larver 

rekrutteret fra upåvirkede områder.  

Bundfaunaen i Skagerrak lever i et dynamisk miljø med hyppig naturlig omlej-

ring af havbundsmateriale som følge af kraftige strøm-og bølgepåvirkninger. 

Bundfaunasamfundet i området er således tilpasset til hyppige naturlige forstyr-

relser, der i perioder destruerer faunaen, men som hurtigt re-koloniseres. Nor-

malt vil et påvirket bundfaunasamfund i et turbulent område, som det på de 

lave vanddybder i Skagerrak, være genetableret efter 1-2 års forløb (f.eks. Kiør-

boe & Møhlemberg 1982). Der vil være lidt længere regenerationstider på det 

dybe vand, hvor bundfaunaen er mindre dynamisk. Påvirkningen af bundfaunaen 

i det sydlige Skagerrak vurderes på den baggrund at være ubetydelig.    

6.5.3 Flugtadfærd hos fisk 

Artsdiversiteten af fisk er relativt høj i Skagerrak, hvor der forekommer 82 arter 

af Nordsøens samlede 141 arter. Der er primært tale om ikke stationære fisk, og 

området er herudover ikke et centralt gydeområde for fisk (Sundby et al. 2017). 

Der findes først og fremmest sild, kuller, sperling, tobis og makrel, men også 

flere arter af fladfisk holder til i Skagerrak (ICES, 2018).  

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

koncentrationer af suspenderet sediment. Effektkoncentrationerne for pelagiske 

fisk er således 10 mg/l, mens effektkoncentrationen for bundlevende fisk er no-

get højere.  Sedimentfanerne fra gravearbejdet vil skræmme fiskene væk lokalet 

i nogle få timer under anlægsarbejdet. Overkoncentration af suspenderet sedi-

ment vil kun forekomme i de 2-3 dage, hvor gravearbejdet finder sted.   

Da der allerede er kraftig sandtransport i Skagerrak, vil den midlertidige over-

koncentration af suspenderet sediment være ubetydelig for fisk i området. Det 

vurderes således at den forbigående sedimentspredning som følge af pløjning og 

gravearbejde er ubetydelig for fiskebestandene i Skagerrak.  
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6.5.4 Fiskeri 

Anlægsarbejdet vil kunne påvirke fiskeriet kortvarigt i forbindelse med etable-

ring af kabelanlægget i Skagerrak, men efter etablering vil fiskeri igen være mu-

ligt, da Skagenfiber A/S vil søge og forventer at opnå, dispensation for fiskerifor-

buddet omkring kablet. Påvirkninger af fiskeri ved fjernelse af kablet vurderes at 

være sammenlignelig med påvirkningen i anlægsfasen og dermed ubetydelig.  

6.5.5 Sejladssikkerhed 

Under udførelse af de geotekniske undersøgelser samt under anlæg og ved fjer-

nelse af Skagenfiber West, vil der være øget trafik på kabeltrachéet. Nedlæg-

ningsfartøjet sejle i kabeltracéet sammen med 1-2 mindre serviceskibe.    

Projektet vil blive udført i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslin-

jer for sejladssikkerhed og entreprenørarbejder til søs. Det vurderes således ikke 

at der vil være en påvirkning af sejladssikkerheden.  

6.5.6 Marin arkæologi  

På søterritoriet kan der findes gamle vrag, nedstyrtede fly og andre spor fra for-

tiden. Bangsbo Museum er ansvarlige for marinarkæologien i Skagerrak. I for-

bindelse med denne ansøgning, vil der blive indhentet en udtalelse fra museet, 

som på baggrund af projektbeskrivelsen vil vurdere behovet for marinarkæologi-

ske forundersøgelser. Såfremt den marinarkivalske kontrol forudsætter at kabel-

ruten skal ændres, vil Kystdirektoratet blive underrettet. 

6.5.7 Ueksploderet ammunition (UXO) 

Inden anlæg bliver havbunden tjekket for ueksploderet ammunition 

(UXO=unexploded ordnance), vrag og andre elementer, der kan give forsinkel-

ser under anlæg. 

6.5.8 Fugle 

Stranden øst for Hirtshals Havn (Hirtshals Øststrand) er rasteområde for måger 

og andre havfugle. Stranden benyttes desuden af vadefugle, som fouragerer i 

vandsamlingerne på stranden. Vadefugle forekommer hyppigst i trækperioden 

(juli-august). Flere af de rastende fugle på stranden er listet på habitatdirekti-

vets Bilag I, herunder fjordterne (Sterna hirundo), splitterne (Thalasseus sand-

vicensis) og almindelig ryle (Caladris alpina). 

Under anlæg af projektet vil vandsamlingerne på stranden ikke blive berørt. 

Herudover vil anlægsarbejdet kun påvirke stranden kortvarigt og meget lokalt. 

På baggrund af påvirkningens karakter og begrænsede udtrækning, vurderes 

påvirkningen af havfugle og vadefugle at være ubetydelig.  
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6.5.9 Havstrategidirektivet 

Danmarks Havstrategi er et led i gennemførelsen af EU's havstrategidirektiv (di-

rektiv 2008/56/EF af 17. juni 2008). Formålet med havstrategien er at sikre et 

godt havmiljø i Danmark ved at opnå god miljøtilstand senest i 2020. Havstrate-

gien opererer med tilstandsbeskrivelser og miljømål via en række deskriptorer, 

som omhandler: 

› Biodiversitet 

› Ikke-hjemmehørende arter 

› Erhvervsmæssigt udnyttede fisk  

› Havets fødenet 

› Eutrofiering 

› Havbunden 

› Hydrografiske ændringer  

› Forurenende stoffer 

› Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum  

› Marint affald  

› Undervandsstøj. 
 

Der foreligger et udkast til en revideret version af første del af Danmarks Hav-

strategi, som uddyber miljømålene for deskriptorerne (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2018). Miljøscreeningen tager udgangspunkt i miljømålene 

angivet i den reviderede havstrategi (Havstrategi II) (Tabel 6-2). 

 

I det følgende vurderes, hvorvidt dette projekt har miljøkonsekvenser, som er 

væsentlige i forhold til deskriptorernes kriterier. De deskriptorer der er relevante 

i forhold til dette projekt gennemgås under de enkelte miljøemner. 
 

Tabel 6-2 Relevante deskriptorer og miljømål for god miljøtilstand jf. udkast til Hav-

strategi II - Første del (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018). 

Deskriptor Miljømål Påvirkning 

1. Biodiversitet Marsvin, spættet sæl og gråsæl 

opnår gunstig bevaringsstatus i 

henhold til habitatdirektivet. 

Ingen påvirkning 

Projektet er ikke til hinder for at 

marsvin, spættet sæl og gråsæl 

opnår gunstig bevaringsstatus i 

henhold til habitatdirektivet. 

6. Havbundens 

integritet 

Habitatdirektivets marine naturty-

per opnår gunstig bevaringsstatus 

i henhold til den tidshorisont, der 

er fastsat af habitatdirektivet 

Lille/ubetydelig påvirkning. 

Der er ikke nogen væsentlig på-

virkning af de i habitatdirektivet 

fastsatte marine naturtyper. 
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Deskriptor Miljømål Påvirkning 

11. Under-

vandsstøj 

Havdyr under habitatdirektivet 

udsættes så vidt muligt ikke for 

impulslyde, der medfører perma-

nente høreskader (PTS). Grænse-

værdien for PTS vurderes i øje-

blikket at være 200 og 190 dB re 

1 µPa2s SEL for hhv. sæler og 

marsvin, der er de arter, hvor der 

foreligger mest viden. 

Lille påvirkning  

Der vil forekomme undervandsstøj 

under anlægsarbejdet svarende til 

almindelig skibstrafik. Der vil ikke 

forekomme impulslyde som over-

stiger grænseværdien.  

 

6.5.10 Vandrammedirektivet 

Danmark er forpligtet til at følge Vandrammedirektivet, som blandt andet skal 

sikre god vandkvalitet og et sundt miljø i de danske kystnære farvande. Direkti-

vet er implementeret i dansk lovgivning i lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 

af 26/01/2017), og forvaltningen af direktivet sker via en række vandområde-

planer for konkrete vandområder. I en vandområdeplan er der defineret et mål 

for tilstanden af de kystnære farvande, den eksisterende tilstand er beskrevet, 

og et eventuelt tilstandsbehov og medfølgende virkemiddel er angivet.  

For dette projekt er det Vandplan for Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og 

Skagerrak, der er gældende. En række miljøindikatorer anvendes til at vurdere 

miljøtilstanden af de kystnære farvande.  

Miljøtilstanden vurderes i vandområdeplanerne som en økologisk tilstand og en 

kemisk tilstand efter skalaen høj-god-moderat-ringe-dårlig. Høj tilstand er nær-

mest en uberørt tilstand og miljømålet er god tilstand. Økologisk tilstand vurde-

res efter tilstanden for henholdsvis sommerkoncentrationer af klorofyl (plankton-

alger) i vandsøjlen, dybdeudbredelsen af ålegræs, diversiteten af bunddyr og 

koncentrationer af udvalgte miljøfarlige stoffer. Kemisk tilstand vurderes alene 

på baggrund af belastninger af andre miljøfarlige stoffer. Tilstandsvurderinger 

følger princippet om, at den samlede tilstand bestemmes af den indikator med 

den dårligste tilstand. Som det ses på Tabel 6-3, er den økologiske tilstand ringe 

for den del af Kattegat, hvor Skagenfiber West er planlagt. 

Da projektet ikke omfatter udledning af kvælstof eller miljøfarlige forurenende 

stoffer, er gældende miljøindikatorer ikke relevante for dette projekt. Ved ned-

lægning af kablet påvirkes bundfaunaen lokalt. Påvirkningen vil være ubetydelig 

i forhold til miljøindikatorens tilstandsklasse.  For Skagerrak og det Nordlige Kat-

tegat er miljøindikatorerne opsummeret i Tabel 6-3. 

Tabel 6-3  Miljøindikatorer for tilstanden i Skagerrak og Nordlige Kattegat jævnfør 

vandområdeplaner 2015-2021. Kilde: Miljøstyrelsen, MiljøGIS. 
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Miljøindikator Miljømål Tilstand Relevans for projektet  

Klorofyl God Ringe Ikke relevant 

Ålegræs God Ukendt Ikke relevant 

Bundfauna God God Relevant 

Miljøfarlige stoffer God Ukendt Ikke relevant 

Kemisk tilstand God God Ikke relevant 

Samlet God Ringe  
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7 Natura 2000 screening og Bilag IV arter 

I henhold til EU's Habitatdirektiv må projekter ikke tillades, hvis de medfører en 

væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlagende for Natura 2000 områder. Der 

må endvidere ikke gives tilladelse til projekter, der kan skade arter listet på ha-

bitatets Bilag IV.   

Fiberkablet vil krydse Natura 2000 område nr. 1 (Skagen Gren og Skagerrak), 

som består af Habitatområde H1. H1 er udpeget på grund af forekomsten af ar-

ten Marsvin (1351) og naturtypen Sandbanke (1110). Marsvin er desuden listet 

på Habitatdirektivets Bilag IV og dermed en strengt beskyttet art.  

Dette afsnit udgør en Natura 2000-screening af mulig påvirkning af Natura 2000 

områder og Bilag IV arter.  

7.1 Potentielle påvirkninger 

Følgende potentielle påvirkninger er blevet vurderet:  

› Effekter af sediment der er spildt under nedgravningsarbejdet, som spredes 

med strømmen 

› Undervandsstøj og trafik fra nedlægningsfartøj 

7.2 Metode 

Vurderingen af projektets mulige påvirkninger af Natura 2000-områder er fore-

taget, så de er i overensstemmelse med EU-direktivernes forpligtigelse og følger 

kravene i vejledningen til Habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen, 2015). Der er 

indhentet oplysninger fra MiljøGIS, og relevante kilder er angivet med referencer 

i teksten.    

Vurderingen er foretaget på et overordnet niveau, baseret på de projektoplys-

ninger, som kendes på dette stadie. Vurderingen tager udgangspunkt i den nu-

værende naturtilstand. Naturtyper og arters udbredelse kan ændre sig, og vur-

deringen er derfor et øjebliksbillede.   

Der er foretaget en screening af omfanget af påvirkningen for de naturtyper og 

arter, hvor der er sandsynlighed for en påvirkning. Omfanget af påvirkningen 

bliver vurderet til at være enten væsentlig eller uvæsentlig i henhold til kriteri-

erne beskrevet under lovgrundlag herover.  

Hvis det i Natura 2000-screeningen ikke kan udelukkes, at det planlagte projekt 

kan medføre en væsentlig påvirkning på områdernes udpegningsgrundlag, skal 

der foretages en Natura 2000-konsekvensvurdering.  
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For Bilag IV arterne vurderes om påvirkningerne vil føre til drab eller forsættelig 

skade på individer eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for 

Bilag IV arter eller anden påvirkning af lokale bestande, som kan medføre en 

påvirkning på den økologiske funktionalitet.   

7.3 Identifikation af Natura 2000 områder der 

kan blive påvirket 

Natura 2000 område nr. 1 (Skagen og Skagerrak) er identificeret som det ene-

ste Natura 2000 område, som kan blive påvirket af projektet. Området består af 

Habitatområde H1. 

H1 er er udpeget på grundlag af forekomsten af marsvin og habitatnaturtypen 

sandbanke. Herudover er området blevet kortlagt i 2018 (Miljø- og Fødevaremi-

nisteriet 2019), hvor der blev registreret områder med naturtypen Rev (1170). I 

nærværende Natura 2000 screening indgår derfor begge naturtyper.  

Tabel 7-1 giver en oversigt over udpegningsgrundlaget for habitatområde H1 og 

om der er en væsentlig påvirkning. Det er kun marine naturtyper og arter, som 

potentielt kan påvirkes af projektet.  

Øvrige Natura 2000 områder i nærheden af projektet omfatter Uggerby Klitplan-

tage og Uggerby Å's udløb, som ligger 2,4 km fra søkablet og Knudshage, som 

ligger 3,5 km fra søkablet. Disse Natura 2000 områder vurderes ikke at kunne 

blive påvirket af projektet grundet projektets karakter og afstanden, derfor ind-

går disse ikke i screeningen.  
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Tabel 7-1  Potentielt påvirkede marine habitatnaturtyper og arter som er relevante for 

det ansøgte projekt. 

Habitatområde H1 (Skagen Gren og Skagerrak) 

Udpegningsgrundlag Påvirkning 

Naturtyper 

 

Sandbanke (1110) Påvirkes ikke væsentligt 

(Uddybet i afsnit 7.3.1) 

 

(Uddybet i afsnit 7.3.1) 

Rev* (1170) 

 

Påvirkes ikke væsentligt 

(Uddybet i afsnit 7.3.1) 

Klithede (2120) 

 

Påvirkes ikke 

Grårisklit (2170) 

 

Påvirkes ikke 

Klitlavning (2190) 

 

Påvirkes ikke 

Brunvandet Sø (3160) 

 

Påvirkes ikke 

Forklit (2110) 

 

Påvirkes ikke 

Grå/grøn klit (2130) 

 

Påvirkes ikke 

Havtornklit (2160) 

 

Påvirkes ikke 

Skovklit (2180) 

 

Påvirkes ikke 

Næringsrig sø (3150) 

 

Påvirkes ikke 

Vandløb (3260) Påvirkes ikke 

Arter 

 

Marsvin (1351) 

 

Påvirkes ikke væsentligt 

(Uddybet i afsnit 7.3.1) 

* Naturtypen indgår ikke i basisanalysen 2015-2021 (udarbejdet i 2013), men er 

kortlagt i den reviderede basisanalyse fra 2019. 
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Figur 7-1 Natura 2000-områder i nærheden af projektområdet. Søkablet Skagen Fi-

ber West er angivet med rødt. Marine naturtyper er i H1 Skagens Gren og 

Skagerrak indtegnet. 
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7.3.1 Habitatområde H1, Skagens Gren og 
Skagerrak 

Habitatområde H1, Skagens Gren og Skagerrak, har et samlet areal på 2703 

km² og er dermed Danmarks største Natura 2000 område.  

Områdets geologiske/geomorfologiske opbygning udgøres af kystnære sandban-

ker i et lavvandet kystmiljø med stedvis stenet moræne bund. I det følgende 

gennemgås de marine naturtyper og arter, som er vurderet som relevante for 

det ansøgte projekt.   

Sandbanke (1110) Sandbanker er forhøjede dele af havbunden, som hovedsagelig er omgivet af 

dybere vand og med et sandet substrat. De er altid dækket af vand på op til 20 

m. Naturtypen udgør 17,03 km², svarende til 0,63 % af habitatområdets sam-

lede areal. 

 Langt størstedelen af substratet i Skagerrak udgøres af sand. På grund af sand-

transport aflejres sandet nogle stede sandbanker. Den kraftige strøm medfører 

at de sandede områder ikke er begroede med vegetation. Faunaen knyttet til 

sandbankerne i Skagerrak er sparsom (<1%) og består af krebsdyr (Crustacea), 

herunder almindelig søstjerne (Asterias spp.) og pighuder (Echinodermata), her-

under svømmekrabbe. Desuden er der observeret kutlinger, fløjfisk og ising.  

Rev (1160) Rev er områder i havet med hårde kompakte substrater på fast eller blød bund, 

som rager op fra havbunden på dybt eller lavt vand (Miljø- og Fødevareministe-

riet 2019). Det samlede areal af stenrev i H1 er 3,62 km², svarende til 0,13% af 

habitatområdets samlede areal. Det faste substrat gør at vegetation i form af 

makroalger som brunalger (Phaeophyceae) og rødalger (Rhodophyceae) kan 

sidde fast og vokse her. Herudover kan stenene være koloniserede med koraller 

og bladmosdyr. Stenrevene udgør således beskyttede områder for fauna som 

fisk og krebsdyr. De gunstige forhold for faunaen på stenrevene gør stenrevene 

til et vigtigt fødekammer for de højere trofiske niveauer som fisk, fugle og hav-

pattedyr. 

 Artsdiversiteten knyttet til revene er højere end for sandbankerne, men alligevel 

relativt begrænset (10-30% dækningsgrad) (Miljø- og Fødevareministeriet 

2019). Almindelige arter fundet på revene i H1 fremgår af Tabel 7-2.   



 

 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A122272/Documents/03%20Project%20documents/Ans%C3%B8gning/VVM%20screening/A12272_002_Screening_0.1.DOCX 

 

Tabel 7-2   Arter fundet på habitattypen Rev (1170) i habitatområde H1 (Skagens 

Gren og Skagerrak). 

Række Arter 

Nældecelledyr eller 

polypdyr (Cnidaria) 

Fjerpolyp (Plumulariidae), dødningehåndkoral (Alcyonium digitatum), 

sønellike (Metridium senile), stor søanemone (Urticina felina), karminrød 

søanemone (Stomphia coccinea).  

Mosdyr (Bryozoa) Bladmosdyr (muligvis smalt bladmosdyr - Securiflustra securifrons). 

Krebsdyr (Crusta-

cea) 

Svømmekrabbe (Liocarcinus depurator), strandkrabbe (Carcinus maenas), 

taskekrabbe (Cancer pagurus), eremitkrebs (Pagurus bernhardus), rurer 

(Verrucidae, Balanidae). 

Pighuder (Echino-

dermata) 

Alm. søstjerne (Asterias rubens), kamstjerne (Astropecten irregularis), 

pigget søstjerne (Marthasterias glacialis), luidia søstjerne (Luidia atlanti-

dea).   

 

Bløddyr (Mollusca) spor af infaunale muslinger (sifoner), molboøsters (Artica islandica), konk-

snegle (Buccinidae) bl.a. rød konk (Neptunea antiqua). 

Ledorm (Annelida) - 

Havbørsteorm 

(Polychaeta) 

Trekantorm (Spirobranchus triqueter), sabella børsteorm (Sabella spalla-

zanii), almindelig posthornsorm (Spirorbis spirorbis).   

Sækdyr (Urochor-

data) 

Alm. søpung (Ciona intestinalis). 

Chordata Fisk: Lange (Molva molva), kutlinger (cf, sandkutling (Pomatoschistus mi-

nutus), alm. panserulk (Agonus cataphractus), havkarusse (Ctenolabrus 

rupestris), ising (Limanda limanda), sej (Pollachius virens) og ålekvabbe 

(Zoarces viviparus). 

 

Marsvin (1351) Marsvin er udbredt i hele Skagerrak, hvor den yngler og søger føde. Der er iden-

tificeret tre bestande af marsvin i danske farvande. Marsvinene i Skagerrak til-

hører en bestand, som er udbredt i Skagerrak og Nordlige Kattegat (Sveegaard 

et al. 2018). Arten er desuden Bilag IV art og dermed strengt beskyttet i hele 

området. For yderligere beskrivelse af arten henvises til afsnit 7.4.1 -Bilag IV ar-

ter. 
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7.4 Bilag IV arter 

7.4.1 Marsvin 

Marsvin i og omkring Skagerrak tilhører en population, som hjemmehører i Ska-

gerrak og det nordlige Kattegat.  I 2016 blev den samlede population i Nordsøen 

optalt til 345.000 individer (SCAN III, 2016). Undersøgelser af marsvinepopula-

tionens udbredelse i Nordsøen udpeger generelt Skagerrak til at have stor be-

tydning for marsvin året rundt, men tæthederne er generelt højest i vinterhalv-

året (Sveegaard, Nabe-Nielsen, & Teilmann, 2018).  

Tætheder af marsvin sporet med satellit er angivet på Figur 7-2. Hele Skagerrak 

og herunder H1 (Skagens Gren og Skagerrak) udgør et område med høje tæthe-

der af marsvin (Sveegaard et al. 2011).  

 

Figur 7-2 Årlig udbredelse af marsvin i danske farvande fordelt på to populationer i 

henholdsvis Skagerrak (SKA) og indre danske farvande (IDW). Sorte linjer 

afgrænser områder med høj tæthed. Kilde: (Sveegaard, et al., 2011). Kor-

tet er lånt fra publikationen. 

Marsvin er den eneste hvalart, der med sikkerhed yngler i danske farvande. In-

dividerne er små (<2 m og 55-65 kg). Arten lever enkeltvis eller i små flokke og 

jager fisk ved hjælp af ekkolokation. Dens føde omfatter en lang række arter, 

herunder sild, torsk og fladfisk. Marsvin finder deres bytte ved at udsende høj-

frekvente stærke lydbølger, hvis ekko opfanges igen af marsvinet, som derved 

kan lokalisere byttet. Deres geografiske fordeling hænger tæt sammen med 
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tilgængelighed af deres bytte, blandt andet sildens vandringer (Søgaard et al., 

2018). 

Marsvin parrer sig i sensommeren (juli-august), og hunnerne er drægtige i om-

kring 11 måneder. Typisk får de en unge om året. Efter fødslen dier ungen hos 

moderen i op til 11 måneder. Der er ikke identificeret deciderede yngleområder 

for marsvin, men de højeste forekomster af dyr med kalve forekommer i Bælt-

havet og langs den jyske vestkyst.  

7.4.2 Potentielle påvirkninger 

Følgende potentielle påvirkninger af udpegningsgrundlagene for nærtliggende 

Natura 2000 områder og Bilag IV arter er vurderet: 

› Undervandsstøj under anlægsarbejdet 

› Sedimentspredning 

Andre aktiviteter i forbindelse med anlæg, drift og fjernelse af Skagenfiber West 

er ikke vurderet at kunne påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områ-

der eller Bilag IV arter. 

7.5 Vurdering 

Der er foretaget en screening af, hvorvidt det kan udelukkes, at arter eller na-

turtyper på udpegningsgrundlaget af H1 kan blive væsentlig påvirket under an-

læg af Skagenfiber West.  

Projektet medfører kun midlertidige og kortvarige påvirkninger forbundet med 

anlægsarbejdet. Påvirkningerne vurderes som ikke væsentlige (Tabel 7-3).  Be-

grundelsen for ingen væsentlig påvirkning af naturtyper og arter er uddybet i 

det følgende.  

Tabel 7-3  Påvirkning af udpegningsgrundlagene for de tre nærmeste Natura 2000 

områder.  

Natura 2000 område Udpegningsgrundlag Væsentlig på-

virkning 

Uddybet 

Natura 2000-område Ska-

gens Gren og Skagerrak, som 

omfatter H1 

Sandbanke (1110) 

Rev (1170) 

Marsvin (1351) 

Nej  

Nej 

Nej 

 

Ja 

Ja 

Ja 
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7.5.1 Habitatområde H1, Skagens Gren og 
Skagerrak  

 I anlægsperioden vil de potentielle påvirkninger omfatte undervandsstøj fra ned-

lægningsfartøjet samt sedimentspredning fra gravearbejdet. Da projektet ikke 

omfatter nævneværdig undervandsstøj, vurderes støjen udelukkende at kunne 

påvirke arten Marsvin (1351). Påvirkning som følge af sedimentspredning er re-

levant for rev, hvor makroalger og fastsiddende organismer kan blive påvirket 

negativt af suspenderet og sedimenteret sediment. Sandbanker er mere robuste 

overfor sedimentspredning, men hvis der nedfælder store mængder suspenderet 

sediment, kan bundfaunaen blive begravet og dermed kvalt. 

Rev (1160)  De nærmeste stenrev ligger få meter fra den tiltænkte placering af Skagenfiber 

West. Der vil dermed ikke ske nogen direkte påvirkning af naturtypen som følge 

af anlægsarbejdet. Ved nedgravning af kablet vil der derimod blive hvirvlet sedi-

ment op i vandsøjlen. Det vurderes at ca. 1% af det opgravede sediment vil su-

spendere i vandsøjlen og brede sig ud i strømretningen som en sedimentfane. 

Sedimentet består af mudder og sedimentaflejringerne kan påvirke faunaen på 

stenrev negativt men ikke i væsentlig grad. Der kan forekomme mindre tab af 

flora og faunaen tættest på nedlægningsarbejdet, men floraen og faunaen vil 

hurtigt genetableres, da der er tale om et relativt lille område.  

 Hertil kommer at nedgravning af kablet i nærheden af naturtypen vil blive udført 

med dykker, som anvender specialværktøjer, hvilket betyder at påvirkninger af 

flora og fauna på stenrevene som følge af sedimentspredning vil være marginal. 

Under drift af fiberkablet vil der ikke være en påvirkning af naturtypen, da vedli-

gehold ikke forudsætter forstyrrende elementer. Når kablet ikke længere er i 

drift og skal fjernes, vil påvirkningen være sammenlignelig med den under an-

lægsfasen og dermed være ikke væsentlig. Det vurderes på denne baggrund at 

der er ingen væsentlig påvirkning af naturtypen og at der kan opretholdes 

gunstig bevaringsstatus. 
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Figur 7-3  Planlagt kabelrute forbi udpegede Natura 2000 naturtyper. Grøn: Stenrev 

(1070), Gul: Sandbanke (1110). 

 

Sandbanker (1110) De nærmeste sandbanker ligger ca. 750 meter fra Skagenfiber West. Under an-

lægsarbejdet vil der blive hvirvlet sediment op i vandsøjlen som transporteres 

med strømretningen i nordøstlig retning. Sedimentet vil være mudret med en lo-

kal udbredelse. Sedimentfanen kan brede sig til sandbankerne tættest på 
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kabeltracheet. Som nævnt i afsnit 6.5.2 vil dette ikke påvirke bundfaunaen ne-

gativt i væsentlig grad.  

 Under drift af Skagenfiber West vurderes der ikke at være en påvirkning af na-

turtypen, da vedligehold ikke forudsætter forstyrrende elementer. Påvirkningen 

som følge af fjernelse af kablet vurderes at være sammenlignelig med anlægsar-

bejdet og således ikke væsentlig. Det vurderes på denne baggrund at der er in-

gen væsentlig påvirkning af naturtypen og at der dermed kan opretholdes 

gunstig bevaringsstatus. 

Marsvin (1351) Nedlægningsarbejdet vil medføre undervandsstøj svarende til et mellemstort 

fartøj. Litteraturværdier på maksimale kildestyrker for et slæbefartøj er ca. 170 

dB re 1Pa2s (MMO, 2015). I vurderingen er der taget udgangspunkt i Energisty-

relses vejledende grænseværdier for undervandsstøj (Energistyrelsen, 2016). 

Grænseværdien for permanente høreskader for marsvin er således fastsat til 

190 dB re 1Pa2s, SELcum mens grænseværdien for midlertidige høreskader er 175 

dB re 1Pa2s, SELcum. Anlægsarbejdet vil dermed ikke medvirke til høreskader hos 

marsvin. Støj fra anlægsarbejdet vil udelukkende skræmme marsvin væk fra 

området omkring anlægsarbejdet i den periode, hvor anlægsarbejdet foregår. 

Da anlægsarbejdet er begrænset til 2-3 dage, vurderes påvirkningen ikke at 

være væsentlig for at marsvin kan opretholde gunstig bevaringsstatus i H1. Un-

der drift vil der ikke være undervandsstøj, mens der under fjernelse af kablet vil 

forekomme undervandsstøj svarende til niveauet for anlægsarbejdet. Det vurde-

res på denne baggrund at der er ingen væsentlig påvirkning af marsvin og at 

arten kan opnå gunstig bevaringsstatus. 

Konklusion 

Samlet set vurderes det at der er ingen væsentlig påvirkning på Habitatom-

råde H1 Skagen Gren og Skagerrak, og områdets integritet bevares. Ligeledes 

vil projektet ikke hindre, at der kan opnås gunstig bevaringsstatus for naturty-

per og arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. 

7.5.2 Bilag IV arter  

Påvirkninger under anlæg 

Marsvin  Påvirkninger af marsvin er beskrevet i afsnit 7.5.1. Her vurderes det, at den for-

bigående støjpåvirkning fra nedlægningsarbejdet ikke medfører midlertidige eller 

permanente høreskader hos marsvin. Herudover viser erfaringer, at marsvin 

hurtigt vender tilbage til områder, som er midlertidigt påvirket af anlægsarbej-

der (Brandt et al. 2018).  

Samlet set vurderes projektet påvirkning af marsvin at være ubetydelig og ar-

tens økologiske funktionalitet kan opretholdes. 
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7.6 Sammenfattende foreløbig vurdering 

Sammenfattende er det vurderet at: 

› Arter og habitater på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område H1 

Skagens Gren og Skagerrak ikke vil blive væsentligt påvirket af anlæg, drift 

og fjernelse af Skagenfiber West. 

› Bundfaunasamfundet i nedpløjningssporet vil midlertidigt blive direkte på-

virket med et lille tab af organismer. Området vil hurtigt blive genkolonise-

ret som følge af indvandring af voksne individer og nedslag af larver rekrut-

teret fra upåvirkede områder.  

› Der kan opstå faner af forhøjede koncentrationer af suspenderet sediment 

som følge af nedpløjning og gravearbejde, men suspenderet sediment kun 

medføre en lille/ubetydelig påvirkning for fisk, undervandsvegetation og 

bunddyr. 

› Undervandsstøj fra nedlægningsfartøjet vil ikke medføre undervandsstøj der 

kan føre til midlertidige eller permanente høreskader hos marsvin. 
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8 Kumulative påvirkninger 

Der er ikke kendskab til andre anlægsarbejder i Natura 2000 område nr. 1 (H1) 

under anlæg, drift og nedtagning af Skagenfiber West.  
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