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Følgebrev Ansøgning om tilladelse til uddybning af 

sejlrende til Thyborøn Havn 

På vegne af Thyborøn Havn sender COWI hermed ansøgning om tilladelse til 

uddybning af sejlrende til Thyborøn Havn. 

Der er tale om uddybning af Thyborøn Kanal fra en officiel vanddybde på -8 m 

DVR90 til -10 m DVR90 fra Nordsøen til indsejlingen til Thyborøn Havn samt en 

uddybning fra Thyborøn Havneindsejling til Sydhavnen til en officiel vanddybde 

på -9 m DVR90.  

Som følge af sedimenttransporten i kanalen søges om uddybning til henholds-

vis -11,3 og -10,3 m DVR90 for at kunne holde den officielle vanddybde på 

henholdsvis -10 og -9 m DVR90.  

Mængder og metode er beskrevet i vedhæftet ansøgningsskema. 

Sejlrenden ligger i og umiddelbart tæt på Natura-2000 område nr. 28 Agger 

Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, hvorfor der skal udarbejdes 

en Natura 2000 screening for at vurdere om der skal udarbejdes en egentlig 

Natura 2000 konsekvensvurdering. Desuden skal Kystdirektoratet afgøre om 

der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM).  

Vedhæftet udfyldt ansøgningsskema:  

› Ansøgning om tilladelse til uddybning af sejlrende til Thyborøn Havn. 

Vedhæftet bilag:  

› Bilag 1: Søkort med indtegnet anlæg 

› Bilag 2: Matrikelkort med indtegnet anlæg 
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Højbovej 1 

7720 Lemvig 
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› Bilag 3a: Plantegning med Natura2000 område og klappladser 

› Bilag 3b: Plantegning med Natura2000 område 

› Bilag 4: Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet  

› Bilag 5: Målsatte snittegninger over sejlrenden 

› Bilag 6: Differensplan der viser områder hvor uddybning er nødven-

digt 

› Bilag 7: Differensplan tykkelsen af sandlaget over kote -10mDVR90 
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Bilag 5  

Udvalgte snittegninger over sejlrenden 
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1 Indledning 
Den 17. juni 2019 indsendte COWI på vegne af Thyborøn Havn en ansøgning til 
Kystdirektoratet om tilladelse til uddybning af sejlrende til Thyborøn Havn. 

Den 9. August 2019 udbad Kystdirektoratet sig yderligere oplysninger til brug 
for VVM-screening i henhold til § 19, jf. bilag 5 og 6 i miljøvurderingsloven (LBK 
nr. 1225 af 25/10/2018). 

Dette notat indeholder disse oplysninger og en foreløbig screening af mulige ef-
fekter af uddybningen. 

2 Beskrivelse af anlægget 
Der skal uddybes indenfor et areal på 2,03 km². Uddybningsområderne fremgår 
af Figur 2-1. 

KYSTDIREKTORATET 

Oplysninger til brug for VVM-
screening af uddybning af Thybo-
røn Kanal 
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Der skal i alt uddybes 386.000 m³ sand og 328.000 m³ ler (jf. ansøgning af 13. 
juni 2019). Det påregnes at sandlaget for størstedelen vil blive uddybet ved 
hjælp af slæbesugning. Lerlaget vil blive uddybet ved hjælp af hydraulisk grave-
maskine eller spandkæde. 

Hvis sandlaget uddybes vha. en slæbesuger med en kapacitet på 20.000 
m3/døgn i en samlet fortløbende periode, vil uddybningen af sandlagene vare ca. 
20 døgn. 

Hvis lerlaget uddybes med en hydraulisk gravemaskine med en kapacitet på 
5000 m³/døgn eller med en spandkædemaskine med en kapacitet på 6000 
m³/døgn i en samlet fortløbende periode vil uddybningen af lerlagene vare hhv. 
ca. 65 eller 55 døgn. 

Sandet påregnes nyttiggjort og ansøgt tilladelse til bypass til kystbeskyttelse 
(kystnær eller strandfodring), opfyld i Thyborøn Havn eller klappet på Gåseholm 
klapplads 2 (K_156_14). 

Leret vil blive oprenset og klappet på Klapplads Thyborøn Havn (K_161_02, be-
liggende i Nordsøen i en afstand af ca. 7 km fra kysten. 

Uddybningen vil således forløbe over en periode på ca. 75 – ca. 85 døgn (hvis 
uddybningen forløber over en samlet fortløbende periode uden afbrydelser). 

Vi har kendskab til at der planlægges sandfodring langs vestkysten. Det kan ikke 
udelukkes at der kan opstå kumulerede effekter, hvis uddybningen og sandfod-
ringen foregår samtidigt. 

 

Figur 2-1 Beliggenhed af uddybningsområdet. 



 

 

     
OPLYSNINGER TIL BRUG FOR VVM-SCREENING AF UDDYBNING AF THYBORØN KANAL  3  

C:\Users\b021002\Desktop\thyborøn\Oplysinger til brug for VVM screening af uddybning af Thyborøn Kanal.DOCX  

3 Beskyttede områder 
I EU er værdifulde naturområder, vilde dyr og planter omfattet af en lovmæssig 
beskyttelse via Natura 2000-direktiverne, som består af EF fuglebeskyttelsesdi-
rektivet fra 1979 og EF-habitatdirektivet fra 1992. På baggrund af Habitatbe-
kendtgørelsen har miljøministeren udpeget en række internationale beskyttel-
sesområder (såkaldte Natura 2000-områder). 

Sejlrenden ligger i (en mindre del) og umiddelbart tæt på Natura 2000-område 
nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, der omfatter 
Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23 og Fuglebeskyttelsesom-
råde nr. 39. Natura 2000 området er også Ramsar område 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området samt foreløbig screening af ef-
fekter på arter og habitater på udpegningsgrundlaget er beskrevet i afsnit 4.2. 

Agger Tange og Harboøre Tange er fredede. Harboøre Tange er også vildtreser-
vat (Bekendtgørelse nr. 348 af 20 april 1996 om fredning af Agger Tange og Be-
kendtgørelse nr. 856 af 27/06/2016 om fredning og vildtreservat på Harboøre 
Tange m.v.) 

 

Figur 3-1 Beliggenhed af uddybningsområde og klappladser i forhold til beliggenhed 
af beskyttede områder. Natura 2000 området er Natura 2000-område nr. 
28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, der omfatter 
Habitatområde nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23 og Fuglebeskyttel-
sesområde nr. 39. 
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Figur 3-2 Beliggenhed af uddybningsområder i forhold til beliggenhed af beskyttede 
områder. Natura 2000 området er Natura 2000-område nr. 28 Agger 
Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, der omfatter Habitat-
område nr. 28, Fuglebeskyttelsesområde nr. 23 og Fuglebeskyttelsesom-
råde nr. 39. 

4 Screening af anlæggets potentielle påvirkninger 

4.1 Potentielle effekter generelt 
Potentielle effekter af uddybningen omfatter: 

› Direkte effekter på marin flora of fauna i uddybningsområderne  

› Effekter af sediment, der er spildt under uddybningsarbejderne og som 
spredes med strømmen 

› Effekter af miljøfremmede stoffer, der frigives fra sedimentet under uddyb-
ningsarbejderne 

4.1.1 Foreløbig screening af direkte effekter i 
uddybningsområder på klappladser og i 
sandfodringsområder 

De øverste lag af at havbunden i projektområdet består af sand, der er levested 
for bundfaunaarter som lever i sedimentet eller på sedimentoverfladen og som 
er tilpasset et dynamisk miljø med hyppig omlejring af havbundsmateriale. Der 
findes ikke stenrev, ålegræs eller algebevoksede sten i uddybningsområdet. 
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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.  

Uddybningsarbejderne vil direkte påvirke bundfaunaen indenfor et areal på 2,03 
km². 

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 de uddybede områder, 
vil blive koloniseret af bundfaunaorganismer som følge af indvandring af voksne 
individer og nedslag af larver rekrutteret fra upåvirkede områder.  

Bundfaunaen i Thyborøn Kanal, på klappladserne og langs stranden i potentielle 
sandfodringsområder, lever i et dynamisk miljø med hyppig naturlig omlejring af 
havbundsmateriale som følge af kraftige strøm-og bølgepåvirkninger. Bundfau-
nasamfundene i området er således tilpasset hyppige naturlige forstyrrelser, der 
i perioder destruerer faunaen, men som hurtigt re-koloniseres. Normalt vil et 
påvirket bundfaunasamfund i et turbulent område, som det ved Thyborøn Kanal, 
være genetableret efter 1-2 års forløb 1  

4.1.2 Foreløbig screening af effekter af sedimentspild 

Potentielle effekter 
Under uddybning af havbunden, under klapning af sediment og i forbindelse 
med sandfodring, vil der uundgåeligt spildes sediment, som vil spredes med 
strømmen, hvorefter det vil falde til bunds igen. Suspenderet og bundfældet se-
diment, kan påvirke marine dyr og planter på forskellig måde som f.eks.: 

› Dyr i de frie vandmasser kan påvirkes af forhøjede partikelkoncentrationer; 
f.eks. kan forhøjede koncentration af sedimentpartikler forårsage udvigel-
ses- og flugtreaktioner hos fisk 

› Bundvegetation kan påvirkes af skygning fra sedimentfaner og sedimente-
ret materiale og  

› Bundfauna og bundvegetation kan påvirkes af sediment, der bundfælder. 

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-koloniserings potentiale. 

                                                
1 Se f.eks. Kiørboe T. & F. Møhlenberg (1982). Sletter havet sporene? En biologisk under-
søgelse af miljøpåvirkninger ved ral- og sandsugning. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen 
1982. 
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› Sedimentets beskaffenhed (og dermed varigheden af hvor længe sedimen-
tet er i suspension) 

› Tidspunktet på året hvor uddybningen foregår og  

› Uddybningens varighed 

Spredning af sediment under uddybning og klapning 
Tidligere MIKE 21 modelleringer gennemført i forbindelse med miljøvurdering af 
klapning af materiale på Thyborøn Havns klapplads på Gåseholm klapplads 2, 
K_156_142. samt vurdering af strømmønstret i og omkring Thyborøn Kanal viser 
at sand, der spildes i det meste af det påtænkte udgravningsområde under de 
fremherskende vind og strømforhold vil spredes i en forholdsvis smal fane i mid-
ten af Thyborøn Kanal (Figur 4-1). Gravning i ler, hvor der spildes mere fin- kor-
net materiale, vurderes at ville spredes i en bredere fane (Figur 4-2). 

                                                
2 COWI (2008). Natura 2000 vurdering af klapplads ved Gåseholm. Teknisk Baggrundsrap-
port til Lemvig Kommune, Thisted Kommune, Thyborøn Havn og Kystdirektoratet. 
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Figur 4-1 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. Mid-
delkoncentration over hele simuleringsperioden.3 

                                                
3 Fra COWI (2008). Natura 2000 vurdering af klapplads ved Gåseholm. Teknisk Bag-

grundsrapport til Lemvig Kommune, Thisted Kommune, Thyborøn Havn og Kystdirektora-
tet. 
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Figur 4-2 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. Middelkoncentration over hele simuleringsperio-
den.4 

Foreløbig vurdering af effekter af suspenderet sediment 

Flugtadfærd hos fisk 
Sild, brisling og rødspætter vandrer ind og ud af Limfjorden gennem Thyborøn 
kanal. Desuden vandrer stavsild, der er på udpegningsrundlagene for habitatom-
råderne H28, H29 og H30 i Limfjorden gennem kanalen (se afsnit 4.2.). 

                                                
4 Fra COWI (2008). Natura 2000 vurdering af klapplads ved Gåseholm. Teknisk Bag-

grundsrapport til Lemvig Kommune, Thisted Kommune, Thyborøn Havn og Kystdirektora-
tet. 
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Det er kendt at fisk under visse omstændigheder vil flygte fra områder med høje 
koncentrationer af suspenderet sediment5. Det kan betyde at fiskenes vandrin-
ger ind og ud af Limfjorden gennem Thyborøn Kanal forstyrres i områder med 
høje koncentrationer af suspenderet stof, der er spredt i forbindelse med uddyb-
ningsarbejderne. 

Sild, brisling og stavsild er i særlig grad sårbare overfor forhøjede koncentratio-
ner af suspenderede partikler, da deres gæller fungerer som en sigte, der kan 
filtrere deres føde i form af små planktonorganismer ud af vandet. I laboratoriet 
er det påvist at sild flygter ved koncentrationer over 10 mg/l6. Da sild, brisling 
og stavsild er nært beslægtede og har pelagisk levevis og samme fødebiologi, er 
det nærliggende at antage at de har samme tærskel for flugtadfærd overfor su-
spenderede partikler.  

Der foreligger ikke undersøgelser af effektkoncentrationer for flugtadfærd hos 
rødspætter. Tærskelværdien for flugtadfærd for rødspætter formodes imidlertid 
at være langt højere end for sild og andre pelagiske arter idet de i perioder ud-
sættes for høje koncentrationer af suspenderet stof. Fladfisk, der lever på hav-
bunden og som opholder sig en stor del af tiden nedgravet i denne kan således 
tåle endog meget høje koncentrationer af suspenderet stof. I Vadehavet, der er 
det vigtigste opvækstområde for fladfisk i Nordsøen, er der typisk målt maksi-
malkoncentrationer af suspenderet sediment på 800-1000 mg/l efter stormvejr7 
og i laboratoriet er det påvist at rødspætter overlevede koncentrationer på 3000 
mg/l over en periode på 14 dage 8. Det er desuden kendt, at juvenile fladfisk fo-
retrækker områder med forholdsvist uklart vand som beskyttelse mod rovdyr9  

Resultaterne af de tidligere gennemførte MIKE 21 modelleringer af sediment 
spredning af klapning af materiale på Thyborøn Havns klapplads på Gåseholm 
klapplads 2 kan bruges til at vurdere risikoen for flugtadfærd i forbindelse med 
uddybning i Thyborøn Kanal (og klapning af materiale på Gåseholm). 

Figur 4-3 og Figur 4-4 viser områder hvor der ifølge MIKE 21 simuleringen kan 
optræde koncentrationer på 10 mg/l eller derover hvorfra det derfor kan forven-
tes at sild, brisling og stavsild vil flygte i forbindelse med uddybning af hen-
holdsvis sand og ler. 

                                                
5 Se f.eks. Oulasvirta, P & H. Lehtonen (1988). Effects of sand extraction on herring spaw-

ning and fishing in the Gulf of Finland. Mar Poll Bull. 19: 383-386. og Newcombe, C. P., 
and J. O. T. Jensen. 1996. Channel suspended sediment and fisheries: A synthesis for qu-
antitative assessment of risk and impact. North American Journal of Fisheries Management 
16:693-727. 
6 Johnston D.W. & D.J. Wildish (1985). Avoidance of dredge spoil by herring (Clupea ha-

rengus). Bull. Environmental Contam Toxicol. 26. 307-314. 
7 Andersen og Pejrup 2001 Andersen T.J. & M- Pejrup (2001). Suspended sediment trans-

port on a temperate, microtidal mudflat, the Danish Wadden Sea. Marine Geology. Volume 
173, Issues 1-4 15 March 2001 Pages 69-85. 
8 Newton 1973 I: Keller, O; Lüdemann, K and Kafemann, R. (2006). Literature review of 

offshore wind farms with regard to fish fauna. BfN-Skripten. 2006, Vol. 186, pp. 47-130. 
9 Se f.eks. Blaber SJM & TG Blaber. (1980). Factors affecting the distribution of juvenile 

estuarine and inshore fish. J Fish Biol 17: 143-162. 
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Det ses, at der vil være en stor risiko for flugtreaktioner i midten af Thyborøn 
kanal, men det vurderes at ind og udvandring af fisk ikke vil blive helt blokeret 
idet der er gode muligheder for at fiskene vil kunne finde rent vand på lavere 
vand på begge sider af de dybere dele af kanalen. 

Det vurderes at uddybningsarbejderne ikke vil forårsage flugt reaktioner hos 
ind- og udvandrende rødspætter. 

 

Figur 4-3 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 sand på Thyborøn Havns klapplads på Gåse-
holm klapplads 2 (K_156_14). 10 mg suspenderet stof per liter er grænsen 
for flugtreaktioner hos sild.10 

                                                
10 Fra COWI (2008). Natura 2000 vurdering af klapplads ved Gåseholm. Teknisk Bag-

grundsrapport til Lemvig Kommune, Thisted Kommune, Thyborøn Havn og Kystdirektora-
tet. 
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Figur 4-4 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). 10 mg suspenderet stof 
per liter er grænsen for flugtreaktioner hos sild. 

Effekter på suspensionsædende bundfaunaorganismer 
Bundfaunaorganismer, der lever af at filtrere plankton fra vandsøjlen, kan påvir-
kes ved at høje koncentrationer af spildt sediment i vandsøjlen over bunden kan 
tilstoppe eller forårsage vævsskader på gælleapparatet, der fungerer som filter. 
Baseret på ovenstående modelresultater og vurdering af strømforholdene i Thy-
borøn Kanal i øvrigt vurderes, at eventuelle effekter på filtrerende bundfaunaor-
ganismer hovedsageligt vil findes sted i områder hvor bundfaunaen i forvejen vil 
blive påvirket direkte af uddybning 

Skygning af ålegræs og anden vegetation 
Faner af suspenderet sediment, der er spildt under uddybningen og som spredes 
med strømmen kan potentielt påvirke bundvegetationen. Hvis sedimentfanerne 
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føres hen over bevoksninger af ålegræs eller anden vegetation, vil sedimentet 
skygge for planterne i større eller mindre grad og medføre væksthæmning. Ved 
kraftig skygning over længere tid kan det ikke udelukkes at planterne dør. 

Der findes ikke bevoksninger af ålegræs eller algebevoksninger i projektområdet 
(undtaget algebevoksninger på moler og høfder i området). De nærmeste åle-
græsbevoksninger findes i bunden af Krik Vig. Ovenstående modelresultater og 
vurdering af strømmønstrene i området i øvrigt antyder, at der under normale 
omstændigheder ikke optræder sedimentfaner i områder med ålegræs. Fisk, der 
lever i vegetationen og fugle som sangsvane, lysbuget knortegås, pibeand og 
krikand, der fouragerer på vegetation i den Vestlige Limfjord vil derfor ikke på-
virkes af sedimentspild. 

Alger på høfder og moler kan blive skygget af sedimentfaner, men det vurderes 
umiddelbart at graden og omfang af skygning ikke vil forårsage at algerne dør. 
Hertil kommer at eventuelt påvirkede alger vil genoptage normal vækstha-
stighed, når skygningen ophører. 

Foreløbig vurdering af effekter af sedimenteret materiale 
Blødbundsfauna kan blive begravet af sediment, der er spredt under uddyb-
ningsarbejdet og kan i værste fald blive slået ihjel. Mulighederne for at overleve 
afhænger af artens evne til at grave sig op gennem det aflejrede sediment og 
genetablere forbindelsen mellem dyrets gangsystemer og sedimentoverfladen. 
Dødelige effekter optræder, når sedimentationsraten overskrider den hastighed, 
hvormed dyret kan grave sig op gennem det aflejrede materiale 11  

Som det er vurderet ovenfor, vil langt det meste materiale sedimentere i områ-
der, hvor bundfaunaen i forvejen vil blive direkte påvirket af uddybningsarbej-
derne og hvor bundfaunaen vil genetableres 1-2- år efter arbejdets ophør. 

På baggrund af tidligere erfaringer vurderes imidlertid at sedimentationen af 
spild materiale på det lave vand generelt vil være langt mindre end de sedimen-
tationsrater og mængder, der er dødelige for bundfauna, der er tilpasset de tur-
bulente forhold på det lave vand i Thyborøn Kanal. Faktisk er der mulighed for 
en midlertidig stigning i individtæthed og artsantal idet organisk stof i uddyb-
ningsmaterialet vil udgøre en ekstra føderessource for bundfaunaen. Dette er 
demonstreret omkring en sandsuger i Øresund12 og i forbindelse med de meget 
omfattende uddybningsarbejder under etableringen af Storebæltsforbindelsen13  

                                                
11 Essink (1996). Die Auswirkungen von Baggergutablagerungen auf das Mak-rozoobent-

hos. Eine Übersicht der Niederländischen Untersuchungen. In: Baggern und Verklappen im 
Küstenbereich. Auswirkungen auf das Makrozoo-benthos. Beiträge zum Workshop am 
15.11 1995 in Hamburg. Mitteilungen Nr 11. Bundesanstal für Gewässerkunde Koblenz. 
Berlin. 
12 Kiørboe T. & F. Møhlenberg (1982). Sletter havet sporene?. En biologisk undersøgelse af 

miljøpåvirkninger ved ral- og sandsugning. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen 1982 
13. COWI/DHI Joint Venture (2001). The Great Belt Link. The monitoring pro-gramme 

1987-2000. Report to Storebælt. Sund og Bælt.  
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Fødegrundlaget for fugle i Thyborøn Kanal vurderes derfor ikke at blive påvirket 
i målelig grad af effekter på bundfaunaen på det lave vand. 

4.1.3 Foreløbig screening af effekter af spredning af 
miljøfremmede stoffer 

Hvis sedimentet indeholder højere koncentrationer af miljøfremmede stoffer, 
kan der under udgravning frigives giftige koncentrationer af disse stoffer til 
vandfasen. Da der er tale om uddybning udenfor havneområdet eller andre om-
råder, der måtte være påvirket af udledning af miljøfremmede stoffer, vurderes 
sedimentet ikke at indeholde giftige koncentrationer af miljøfremmede stoffer. 

4.2 Foreløbig screening af potentielle effekter på Natura 
2000 områder  

4.2.1 Baggrund 
I bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyt-
telsesområder samt beskyttelse af visse arter (kaldet Habitatbekendtgørelsen14) 
fastlægges: 

› At planer og projekter ikke lovligt kan vedtages/gives tilladelse til, hvis det 
medfører væsentlig negativ indvirkning på de arter og naturtyper, som 
et Natura 2000- område er udpeget for at beskytte 

› At det skal dokumenteres, at udpegningsgrundlagene ikke påvirkes væsent-
ligt og  

› At projektet ikke medfører at målsætningerne i Naturplanerne for de to om-
råder ikke kan opfyldes. 

Der er gennemført vurderinger af, om udpegningsgrundlagt for Natura 2000 om-
rådet vil blive væsentligt negativt påvirket af klapning af materiale på de to fore-
slåede klappladser og om klapningen vil medføre, at målsætningerne i naturpla-
nerne for de to områder ikke kan opfyldes. 

4.2.2 Effektscreening 
Tabel 4-1 til Tabel 4-7 viser udpegningsgrundlagene for Habitatområder og fug-
lebeskyttelsesområder der potentielt kan påvirkes af uddybningen af Thyborøn 
Kanal samt resultaterne af en screening af hvorvidt de forskellige udpegnings-
grundlag påvirkes, hvordan de påvirkes og om de påvirkes væsentligt. 

                                                
14 Miljø- og Fødevareministeriet. (2018). Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12 2018 om ud-

pegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. 
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Sammenfattende er det vurderet, at en væsentlig negative påvirkning af udpeg-
ningsgrundlaget for Natura område nr. 28 som følge af uddybning af Thyborøn 
Kanal kan afvises. 

Det fremgår: 

› At habitatnaturtypen 1160 Større lavvandede bugter og vige kan påvirkes, 
men ikke væsentligt 

› At habitatnaturtypen 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække 
af havvand kan påvirkes, men ikke væsentligt 

› At arten 1103 Stavsild kan påvirkes, men ikke væsentligt 

› At splitterne, fjordterne, havterne og dværgterne, der måtte fouragere i 
Thyborøn Kanal kan påvirkes, men ikke væsentligt 

› At de øvrige arter og habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget ikke påvir-
kes 
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Tabel 4-1 Naturtyper på udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 28. Agger Tange, 
Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og foreløbig screening af påvirk-
ning fra uddybningen af Thyborøn Kanal * Angiver, at der er tale om en 
prioriteret naturtype som medlemslandet har et særligt ansvar for (fort-
sættes) 

Udpegningsgrundlag Påvirkning 

1160 Større lavvandede bugter 
og vige 

Påvirkes ikke væsentligt. 
Der udgraves 0,42 km² af havbunden i Natura 
2000 område nr. 28. Dette område er udpeget som 
habitatnaturtype 1160 (Sammenlign Figur 3-2 og 
Figur 4-5). De øverste lag af havbunden her består 
af sand, der er levested for bundfaunaarter som le-
ver i sedimentet eller på sedimentoverfladen og 
som er tilpasset et dynamisk miljø med hyppig om-
lejring af havbundsmateriale. Der er findes ikke 
stenrev, ålegræs eller algebevoksede sten i områ-
det. 
Uddybningen vil påvirke bundfaunasamfundet, der 
lever i sedimentet i og umiddelbart omkring selve 
afgravningsområdet. De fleste organismer i selve 
uddybningsområdet vil ikke overleve. Desuden kan 
sand, der er spildt under uddybningsarbejdet og 
som vil sedimentere i umiddelbar nærhed af af-
gravningsområdet, tildække og aflive bundfaunaor-
ganismer. Der er dog tale om et midlertidigt tab af 
bundfaunasamfund. Som beskrevet i afsnit 4.1.1 vil  
området blive re-koloniseret af bundfaunaarter. Det 
forventes at det påvirkede bundfaunasamfund vil  
være genetableret efter 1-2 års forløb. 
 
Sediment, der er spildt under uddybning, kan sedi-
menterer på habitatnaturtype 1110 syd og sydøst 
for Agger Tang. Som nævnt i afsnit 4.1.2 vurderes 
dette ikke at ville påvirke bundfaunaen negativt i 
væsentlig grad. 

1110 Sandbanker med lavvandet 
vedvarende dække af havvand 

Påvirkes ikke væsentligt. 
Sediment, der er spildt under uddybning, kan sedi-
mentere på habitatnaturtype 1110 syd og sydøst 
for Agger Tange. Som nævnt i afsnit 4.1.2 vurderes 
dette ikke at ville påvirke bundfaunaen negativt i 
væsentlig grad. 

1140 Mudder-og sandflader blot-
tet ved ebbe 

Påvirkes ikke. 
Faner af spildt sediment føres ikke ind i denne ha-
bitatnatur type. 

1150* Kystlaguner og strandsøer Påvirkes ikke. 
Faner af spildt sediment føres ikke ind i denne ha-
bitatnaturtype. 

1170 Rev Påvirkes ikke. 
Faner af spildt sediment føres ikke ind i denne ha-
bitatnatur type. 

1210 Enårig vegetation på ste-
nede strandvolde 

Påvirkes ikke. 
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Figur 4-5 Udbredelse af habitatnaturtyper i Habitatområde nr. 2815 

  

                                                
15 Naturstyrelsen (2013). Natura 2000 basisanalyse 2015-2021 for Agger Tange, Nissum 

Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Natura 2000-område nr. 18. Habitatområde nr. 28. 
Fuglebeskyttelsesområde F23, F27, F28 og F39 
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Tabel 4-2 (Fortsat). Naturtyper på udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 28. 
Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og foreløbig 
screening af påvirkning fra uddybningen af Thyborøn Kanal * Angiver, at 
der er tale om en prioriteret naturtype som medlemslandet har et særligt 
ansvar for. (fortsættes) 

Udpegningsgrundlag Påvirkning 

1220 Flerårig vegetation på ste-
nede strande 

Påvirkes ikke.. 

1310 Vegetation af kveller eller 
andre enårige strandplanter, der 
koloniserer mudder og sand 

Påvirkes ikke. 

1330 Strandenge Påvirkes ikke. 

2110 Forstrand og begyndende 
klitdannelser 

Påvirkes ikke. 

2120 Hvide klitter og vandremiler Påvirkes ikke. 

2130* Stabile kystklitter med ur-
teagtig vegetation (grå klit og 
grønsværklit) 

Påvirkes ikke. 

2140* Kystklitter med dværg-
buskvegetation (klithede) 

Påvirkes ikke. 

2160 Kystklitter med havtorn Påvirkes ikke. 

2170 Kystklitter med gråris Påvirkes ikke. 

2190 Fugtige klitlavninger Påvirkes ikke. 

3150 Næringsrige søer og vand-
huller med flydeplanter eller store 
vandaks 

Påvirkes ikke. 

3260 Vandløb med vandplanter Påvirkes ikke. 

4030 Tørre dværgbusksamfund 
(heder) 

Påvirkes ikke. 

6210 Overdrev og krat på mere 
eller mindre kalkholdig bund 

Påvirkes ikke. 

6230* Artsrige overdrev eller 
græsheder på mere eller mindre 
sur bund 

Påvirkes ikke. 

6410 Tidvis våd eng Påvirkes ikke. 

7140 Tidvis våd eng Påvirkes ikke. 

7220* Kilder og væld med kalk-
holdigt (hårdt) vand 

Påvirkes ikke. 

 

  



 

 

     
 18  OPLYSNINGER TIL BRUG FOR VVM-SCREENING AF UDDYBNING AF THYBORØN KANAL 

 C:\Users\b021002\Desktop\thyborøn\Oplysinger til brug for VVM screening af uddybning af Thyborøn Kanal.DOCX 

Tabel 4-3 (Fortsat) Arter på udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 28. Agger 
Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og foreløbig screening af 
påvirkning fra uddybningen af Thyborøn Kanal 

Udpegningsgrundlag Påvirkning 

1103 Stavsild Påvirkes ikke væsentligt. 
Stavsild indgår også i udpegningsgrundlagene for 
Habitatområderne H29 Dråby Vig og H30 Lovns 
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og 
Nørre Ådal, Skravad Bæk i Limfjorden. 
Stavsilden lever i havet som stimefisk nær ky-
sterne. I forsommeren (maj-juni) vandrer de køns-
modne stavsild op i større vandløb, hvor de gyder. 
Ynglen vandrer om efteråret ud i saltvand. Stavsil-
dene i Limfjorden skal således passere Thyborøn 
Kanal. 
Som beskrevet i afsnit 4.1.2 vil der, i midten af 
Thyborøn Kanal, være risiko for flugtreaktioner fra 
faner af suspenderet materiale. der er spild under 
uddybning. Det vurderes imidlertid, at ind og ud-
vandring af stavsild ikke vil blive helt blokeret, idet 
der er gode muligheder for at fiskene vil kunne 
finde rent vand på lavere vand på begge sider af de 
dybere dele af kanalen. 

1166 Stor vandsalamander Påvirkes ikke 

1355 Odder Påvirkes ikke 

1365 Spættet sæl Påvirkes ikke 
På Agger Tange kan man stort set altid se sæler, 
der hviler sig på sandbanker i Thyborøn Kanal syd-
øst for Svaneholmhus. Disse hvilepladser ligger 
ca.800 fra det nærmeste uddybningsområde. Det 
vurderes at støj fra uddybningsarbejdet ikke vil på-
virke hvilende sæler her. 
Det er erfaringen, at den afstand til et fartøj, der 
udløser en flugtreaktion, varierer fra 60 til 300 m 
afhængig af fartøjets type. Reaktionsmønstret er 
typisk som følger16: 
› Når fartøjet er mere end 200 m borte, reagerer 

sælerne ikke 
› Sælerne bliver opmærksomme og urolige i en 

afstand af 150-200 m, og  
› Sælerne forlader landgangspladsen, når fartøjet 

kommer nærmere end 50-100 m 

1393 Blank seglmos Påvirkes ikke 

 

  

                                                
16 Richardson, W.J., C.R. Greene, C.I. Malme, D.H. Thomson, S. Moore & B. Würsig 1995. 

Marine mammals and noise. Academic Press, London: 576 pp. 
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Tabel 4-4 Arter på udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde F23. ”Agger 
Tange” og foreløbig screening af påvirkning fra uddybningen af Thyborøn 
Kanal. T=Trækfugl. Y=ynglefugl (Fortsættes). 

Udpegningsgrundlag Påvirkning 

Pibesvane (T) Påvirkes ikke. 
Pibesvanen raster ved fjorde og søer, hvor de lever 
af planteføde. Områder med vandplanter påvirkes 
ikke af projektet.  

Pibeand (T) Påvirkes ikke. 
Pibeanden fouragerer på græs på engarealer og 
vandplanter på lavvande fjorde og vige. Områder 
med vandplanter påvirkes ikke af projektet. 

Krikand (T) Påvirkes ikke. 
Krikanden søger om natten på mudderflader, i rør-
sumpe og på strandenge med lav vegetation. Så-
danne områder påvirkes ikke af projektet. 

Spidsand (T) Påvirkes ikke. 
Spidsanden lever af vandplanter og smådyr. Fødes-
øgning sker på strandenge, i lavvandede vige of 
fjorde. Det er vigtigt for arten, at der er rigelig 
bundvegetation og at vegetationen er lav. Projektet 
påvirker ikke områder med vandplanter. 

Klyde (TY) Påvirkes ikke  
Klyden lever af små krebsdyr, dyndsnegle alger og 
lignende som den filtrerer fra vandet ved hjælp af 
næbbet. Søger især føden på vadearealer. Vadefla-
der påvirkes ikke af projektet. 

Almindelig Ryle (Y) Påvirkes ikke væsentligt. 
Ryle søger fortrinsvis føde på vadearealer ved lav-
vande på lavt vand. Lever af bundfauna. Vadearea-
ler påvirkes ikke af projektet. Hvis fuglene fourage-
rer på det lave vand i Thyborøn Kanal, vurderes det 
at fødegrundlaget ikke påvirkes væsentligt, idet 
bundfaunaen som nævnt i afsnit 4.1.2 ikke vil blive 
væsentligt negativt påvirket  

Lille Kobbersneppe (T) Påvirkes ikke 
Lille Kobbersneppe lever af bundfaunaarter som 
den søger efter på uforstyrrede vadeflader. Vade-
flader påvirkes ikke af projektet. 

Splitterne (Y) Påvirkes ikke væsentligt. 
Splitterne lever fortrinsvis af fisk, som sild og bris-
ling og som den fanger ved styrtdykning. Splitterne 
kan fouragere i Thyborøn Kanal. Som nævnt kan 
der under uddybning optræde koncentrationer af 
suspenderet materiale som vil udløse flugtadfærd 
hos sild og brisling. Fødemulighederne for splitterne 
vil ikke påvirkes af dette, da det område som fi-
skene eventuelt midlertidigt flygter fra, er uendeligt 
lille i forhold til det område hvori de fouragerer og 
da de således altid vil kunne finde føde i området. 
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Tabel 4-5 (Fortsat). Arter på udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde F23. 
”Agger Tange” og foreløbig screening af påvirkning fra uddybningen af 
Thyborøn Kanal. T=Trækfugl. Y=ynglefugl. 

Udpegningsgrundlag Påvirkning 

Fjordterne (Y) Påvirkes ikke væsentligt. 
Samme begrundelse som for splitterne. 

Havterne (Y) Påvirkes ikke væsentligt. 
Samme begrundelse som for splitterne 

Dværgterne (Y) Påvirkes ikke væsentligt 
Samme begrundelse som for splitterne. 

Rørdrum (Y) Påvirkes ikke. 
Rørdrum er tilknyttet rørskove. Rørskove berøres 
ikke af projektet. 

Lysbuget Knortegås (T) Påvirkes ikke. 
Lysbuget knortegås fouragerer på ålegræs og 
større alger på lavt vand i fjordområder og på mud-
derflader samt på strandenge og opdyrkede areal. 
Projektet påvirker ikke sådanne områder 

Rørhøg (Y) Påvirkes ikke. 
Rørhøgen lever og søger føde i rørskove og i det 
åbne land. 

Hjejle (TY) Påvirkes ikke. 
Hjejlen finder sin føde på vadeflader, på enge og på 
græsmarker. Sådanne områder påvirkes ikke af 
projektet. 

Brushane (Y) Påvirkes ikke. 
Brushanen spiser orme, små bløddyr, insekter og 
plantefrø, som den finder på marker og enge eller 
på mudderflader på lavt vand. Sådanne områder 
påvirkes ikke af projektet. 

Mosehornugle (Y) Påvirkes ikke.  
Opholder sig udelukkende på land. 
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Tabel 4-6 Arter på udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. F39.Harbo-
øre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø og foreløbig screening af påvirkning fra 
uddybningen af Thyborøn Kanal. T=Trækfugl. Y=ynglefugl 

Udpegningsgrundlag Påvirkning 

Klyde (TY) Påvirkes ikke. 
Se begrundelse i Tabel 4-4. 

Hvidbrystet Præstekrave (Y) Påvirkes ikke. 
Søger føde på stranden, der ikke påvirkes af ud-
gravningsarbejderne. 

Almindelig Ryle (Y) Påvirkes ikke væsentligt. 
Se begrundelse i Tabel 4-4 

Fjordterne (Y) Påvirkes ikke væsentligt. 
Se begrundelse i Tabel 4-5. 

Dværgterne (Y) Påvirkes ikke væsentligt. 
Se begrundelse i Tabel 4-5 

Kortnæbbet Gås (T) Påvirkes ikke. 
Kortnæbbet gås raster og fouragerer på strand-
enge. Projektet påvirker ikke strandenge. 

Bramgås (T) Påvirkes ikke. 
Bramgås er tilknyttet strandenge og kulturgræsare-
aler, som ikke påvirkes af projektet. 

Lysbuget Knortegås (T) Påvirkes ikke. 
Se begrundelse i Tabel 4-5. 

Brushane (Y) Påvirkes ikke. 
Se begrundelse i Tabel 4-5 

Mosehornugle (Y) Påvirkes ikke 
Opholder sig udelukkende på land 

 

4.3 Sammenfattende foreløbig vurdering 
Sammenfattende er det vurderet: 

› At de arter og habitater der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
området i Nissum bredning ikke vil blive væsentligt påvirket af uddybning, 
klapning eller sandfodring i forbindelse med projektet 

› At bundfaunasamfundet i uddybningsområdet på 2 km² vil midlertidigt blive 
direkte påvirket af uddybningen med omfattende tab af organismer. De ud-
dybede områder, vil imidlertid blive koloniseret af bundfaunaorganismer 
som følge af indvandring af voksne individer og nedslag af larver rekrutteret 
fra upåvirkede områder. Det forventes at bundfaunasamfundet vil være 
genetableret efter 1-2 års forløb  
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› At ålegræs og anden vegetation generelt ikke vil berøres af sedimentfaner 
og øget sedimentation af materiale, der spredes i forbindelse med uddyb-
ning og klapning. Alger på høfder og moler kan blive skygget af sedimentfa-
ner, men det vurderes umiddelbart at graden og omfang af skygning ikke 
vil forårsage at algerne dør. Hertil kommer at eventuelt påvirkede alger vil 
genoptage normal væksthastighed, når skygningen ophører. 

› At der kan opstå faner af forhøjede koncentrationer af suspenderet sedi-
ment der er spildt under uddybningen som sild, brisling og stavsild på van-
dring gennem Thyborøn kanal ind til eller ud fra Limfjorden vil flygte fra, 
men det vurderes at vandringen af fisk ikke vil blive blokeret idet der er 
gode muligheder for at fiskene vil kunne finde rent vand på lavere vand på 
begge sider af de dybere dele af kanalen. 
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