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Kystsikring med marksten 



 

 

 

Eksisterende terræn ca. kote 2,00 

Fiberdug Grabsten 5-100 kg Dæksten 250-750 kg. 

Tværsnit 1:100 

a=2 

Sikring af Sydmolen Ejerslev Havn 

Bilag 2 





MORSØ KOMMUNE

Sag:

Dato:

R
ev

.: Mål:

Tegn. nr.:

Sagsbehandler:

17-12-2019

Sikring af sydmolen, Ejerslev Havn

4

1:1000tsn

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors



1

Vurdering af miljøpåvirkning ved sikring af eksisterende syd-
mole i Ejerslev Havn

Renovering og forstærkning af eksisterende sydmoles sydside i Ejers-
lev Havn er omfattet af Miljøvurderingslovens1 Bilag 2 10. k) Kystan-
læg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktio-
ner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, 
strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre 
konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse 
og genopførelse af sådanne anlæg.

Projektet må således ikke påbegyndes, inden det er vurderet, om 
projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. 
lovens § 21. Nedenfor følger en vurdering af, om projektet medfører 
væsentlig påvirkning af miljøet.  

Projektbeskrivelse
Morsø Kommune oplever problemer med erosion af sydsiden af syd-
molen i Ejerslev Havn. Sydmolen er placeret, som det fremgår af bi-
lag 1. 

For at sikre sydmolen ønsker kommunen at renovere og styrke sydsi-
den af molen ved hård kystsikring. Arbejdet påtænkes udført ved, at 
der tilføres fiberdug, grabsten og dæksten i tilknytning til eksiste-
rende kystbeskyttelse, hvorved bredden af molens bagside øges.
 
Arbejdet udføres i dimensioner og materialer som det fremgår af bi-
lag 2. 

Miljøvurdering
Projektet er placeret i Ejerslev Havn, der er beliggende umiddelbart 
op til Natura 2000-område nr. 16. Natura 2000-området består af 
Habitatområde nr. H16 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F8, F12, F13, 
F19 og F20. 

1 Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven)
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Relevant udpegningsgrundlag for området i forhold til projektet vur-
deres at være Spættet sæl, Damflagermus, Odder, Stor vandsala-
mander, Kortnæbbet gås, Lysbuget knortegås, Hvinand, Toppet skal-
lesluger og Dværgterne (Natura 2000 basisanalyse 2016-2021, revi-
deret udgave 2014, Naturstyrelsen; Natura 2000-plan 2016-2021, 
2016 Naturstyrelsen). 

Projektet består af en forøgelse af bredden på eksisterende molean-
lægs bagside i tilsvarende materialer som eksisterende. Det vurderes 
ikke at projektet vil ændre strøm- og bølgeforhold væsentligt.  

Projektet forventes ikke at medføre produktion af affald, da der alene 
er tale om en forstærkning og reparation af eksisterende mole i bred-
den. 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er arter som i mini-
mal grad har havneområdet som levested, både hvad angår ophold, 
hvil, yngl og fouragering. En forstrækning af sydmolens sydside vur-
deres derfor ikke at have betydning for udpegningsgrundlagets leve-
vilkår, hverken i anlægsfasen eller efter realisering. Projektet vurde-
res således ikke at være i strid med Natura 2000-planen for området, 
der har til mål at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for 
arterne. 

Det ansøgte projekt vurderes således ikke at medfører væsentlig på-
virkning af miljøet.

Venlig hilsen

Lene Olesen Jensen
Biolog

Bilag 1. Placering af Sydmolen i Ejerslev Havn

Bilag 2. Detailplan over renovering og forstrækning af syd-
molens sydside
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Bilag 1. Placering af Sydmolen i Ejerslev Havn
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Bilag 2. Detailplan over renovering og forstrækning af syd-
molens sydside
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